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Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum 
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   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum: 2020-03-31 
Anslaget sätts upp: 2020-04-02  Anslaget tas ned: 2020-04-24 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 
 Olivia Gustafsson 

Plats och tid 
Landsort, 2020-03-31 kl. 09:00-11:57 
Mötet ajournerades kl. 10:25-10:36 och kl. 10:45-10:50. 

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)     
Maud Pettersson (S)   
Tony Nicander (V) 
Kathe Nilsson (S), ersätter Ie Frisén (S) 
Parvane Ahmadi (SN), ersätter Lou-Lou Hillstad (SN) 
Panayota Pontikis (L) ersätter Johan Wolf (SD) 

Övriga deltagare 
Annette Ritari (avdelningschef), Olivia Gustafsson (nämndsekreterare/jurist), Håkan Lythell (controller) §§ 
35-36, § 40, Camilla Fallmark (MAS) § 37-38, Gabriella Rodling (avdelningschef) § 37 § 42 §§ 45-47, 
Johanna Briving (kvalitétutvecklare) §§ 39-40, Sofia Stenman (tf avdelningschef) §§ 45-47, Ronja Ask (tf 
gruppchef) § 49, Thomas Johansson (personalföreträdare Vision) §§ 36-37, § 42, Emma Solander 
(politisk sekreterare) §§ 36-37, Tove Nordström (socialsekreterare) §§ 50-51, Thorsten Jung (gruppchef) 
§§ 50-51.  

Paragrafer 
§§ 34-35, § 37, §§ 39-47, §§ 51-52 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus A, plan 3, 2020-04-02, kl. 14:30. 

Underskrifter 
 
  
Antonella Pirrone (KD)   Roland Junerud (S) 
Ordförande   Justerare 
 
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare   
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   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum: 2020-03-31 
Anslaget sätts upp: 2020-03-31  Anslaget tas ned: 2020-04-22 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 
 Olivia Gustafsson 

Plats och tid 
Landsort, 2020-03-31 kl. 09:00-11:57 
Mötet ajournerades kl. 10:25-10:36 och kl. 10:45-10:50. 

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)     
Maud Pettersson (S)   
Tony Nicander (V) 
Kathe Nilsson (S), ersätter Ie Frisén (S) 
Parvane Ahmadi (SN), ersätter Lou-Lou Hillstad (SN) 
Panayota Pontikis (L) ersätter Johan Wolf (SD) 

Övriga deltagare 
Annette Ritari (avdelningschef), Olivia Gustafsson (nämndsekreterare/jurist), Håkan Lythell (controller) §§ 
35-36, § 40, Camilla Fallmark (MAS) § 37-38, Gabriella Rodling (avdelningschef) § 37 § 42 §§ 45-47, 
Johanna Briving (kvalitétutvecklare) §§ 39-40, Sofia Stenman (tf avdelningschef) §§ 45-47, Ronja Ask (tf 
gruppchef) § 49, Thomas Johansson (personalföreträdare Vision) §§ 36-37, § 42, Emma Solander 
(politisk sekreterare) §§ 36-37, Tove Nordström (socialsekreterare) §§ 50-51, Thorsten Jung (gruppchef) 
§§ 50-51.  

Paragrafer 
§ 36, § 38, §§ 48-50 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus A, plan 7, 2020-03-31, kl. 12:00. 

Underskrifter 
 
  
Antonella Pirrone (KD)   Roland Junerud (S) 
Ordförande   Justerare 
 
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare   
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Innehållsförteckning               
 
 Upprop och anmälningar om förhinder 

 
 Val av justerare 

 
  
§ 34 Fastställande av dagordning 

 
§ 35 Ekonomisk redovisning 

 
§ 36 Yttrande mål och budget 2021 

 
§ 37 Information om Covid-19 

 
§ 38 Patientsäkerhetsberättelse 

 
§ 39 Nytt vård och omsorgsboende 

 
§ 40 Prislista och beställarplan för myndigheten för äldre och 

funktionshinderområdet, Nynäshamns kommun 2020 
 

§ 41 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 §; och 9 § LSS; för 
fjärde kvartalet 2019 
 

§ 42 Sammanslagning av funktionerna lots, aktivitetskoordinator samt äldre- och 
funktionshinderombud 
 

§ 43 Redovisning av delegationsbeslut februari 2020 
 

§ 44 Tillfällig stängning av verksamhet - Kastanjebacken 
 

§ 45 Tillfällig stängning av verksamhet - daglig verksamhet 
 

§ 46 Tillfällig stängning av verksamhet - växelvårdsplatser 
 

§ 47 Val av ersättare till Socialnämndens arbetsutskott 
 

§ 48 Sekretessärende 1 - Yttrande till tingsrätten 
 

§ 49 Sekretessärende 2 – Umgängesbegränsning 
 

§ 50 Sekretessärende 3 – Umgängesbegränsning 
 

§ 51 Informationsärenden 
 

§ 52 Övriga frågor 
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Upprop och anmälningar om förhinder 
 
Socialnämnden är beslutmässig med 10 ledamöter. 
 
________________  
 
 

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

• § 36, § 38, §§ 48-50 – Kommunhus A, plan 7, 2020-03-31, kl. 12:00. 
• §§ 34-35, § 37, §§ 39-47, §§ 51-52 – Kommunhus A, plan 3, 2020-04-02, kl. 13:30. 

 
________________  
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§ 34/20 
 

Fastställande av dagordning 
 
Följande punkter utgår från dagordningen 

- § 38 Kvalitetsberättelse 2019 
- § 40 Svar på motion: skäliga till goda levnadsvillkor gällande hemtjänst för de äldre, de med 

psykisk ohälsa 
- § 44 Informationssäkerhetspolicy  
- § 45 Svar på väckt ärende om samarbete mellan Socialförvaltningen och Barn och 

utbildningsförvaltningen 
- § 51 Rapport från kontaktpolitikeruppdrag 

 
Följande punkter läggs till dagordningen 

- § 37 Information om Covid-19 
- § 45 Tillfällig stängning av verksamhet - Kastanjebacken 
- § 46 Tillfällig stängning av verksamhet - daglig verksamhet 
- § 47 Tillfällig stängning av verksamhet - växelvårdsplatser 
- § 48 Val av ersättare till Socialnämndens arbetsutskott 

 
Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.  
 
Socialnämnden behandlar ärendena i följande ordning §§ 34-38, § 42, §§ 39-41, §§ 44-53. 
 
Med dessa ändringar fastställer Socialnämnden dagordningen. 
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§ 35/20 
 

Ekonomisk redovisning 
 
Håkan Lythell, controller, föredrar den ekonomiska redovisningen.   
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§ 36/20  Dnr SON/2020/0076/000-3 
 

Yttrande mål och budget 2021 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna till 
kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Roland Junerud (S), Kathe Nilsson (S) och Maud Pettersson (S) deltar inte i beslutet. 
 
Roland Junerud (S) lämnar en protokollsanteckning från Socialdemokraterna: 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet då vi inte har fått möjlighet att påverka budgetdirektivet som 
tjänsteskrivelsen bygger på. Men utifrån tjänsteskrivelsens beskrivning av konsekvenserna för 
verksamheten år 2021, anser vi det tydligt att den ekonomiska tilldelningen till socialnämnden är 
otillräcklig. 
 
Tony Nicander (V) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över kommunledningens förslag till Mål och Budget 2021-
2024. 
 
Socialnämnden föreslås i budgetdirektivet tilldelas 536,1 mnkr avseende år 2021. Budgetdirektivet 
beskriver den politiska inriktningen, kommunens styrmodell och planeringsförutsättningar för kommande 
4-års period.  
För 2020 innebär ramen att socialförvaltningen, för att nå en budget i balans, tvingats ta fram olika 
förslag till åtgärder motsvarande 21 mnkr. Efter år av effektiviseringar har förvaltningen förutom 
åtgärderna också tvingats hålla tillbaka kostnader för utveckling/digitalisering och kompetensutveckling.  
 
Förvaltningens bedömning är att åtgärderna kommer att påverka socialförvaltningens verksamheter på 
ett genomgripande sätt och inom vissa områden få konsekvenser både ur ett medborgar-, medarbetar- 
och kvalitetsperspektiv. Förvaltningen ser att åtgärderna ut ett kortsiktigt perspektiv kan komma att vara 
kostnadseffektiva men effekten över tid går inte att överblicka.  
 
Att Socialnämndens verksamheter redan idag är kostnadseffektiva jämfört med likvärdiga kommuner 
innebär att det är rimligt att anta att ytterligare generella effektiviseringar av verksamheten får en 
påverkan på kvalitet om inte prioriteringar görs.  
 
När Socialnämnden inte erhåller full kompensation för pris- och löneökningar ger det 
ett glapp vid en prognos på kostnadsutvecklingen år 2021 med SKR:s index för kostnadsutveckling. 
Prognosen utgår ifrån budgetbeloppet för 2020 och baseras på antagandet att SKR:s 
kostnadsutvecklingsindex är tillämpliga för Nynäshamns kommun.1 Inom driftkostnader är inte olika 
kostnadstyper differentierade utan beräknas på ett enhetligt sätt. Hyreskostnadsuppräkningen för 
befintliga lokaler är beräknat i prognosen till 2 procent i enlighet med budgetdirektivet. För att 
nämnden ska få full kostnadsersättning för ökade pris- och lönekostnader beräknas behovet till 40,4 
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mnkr år 2021. Nämnden ersätts med 34,0 mnkr i ersättning för basbehoven. Det ger ett 
nettounderskott på 6,4 mnkr för 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna till 
kommunstyrelsen. 

Proposition 
Ordförande ställer bifall till förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna till kommunstyrelsen. 
 
Tony Nicander (V) begär votering. 
 
Omröstning 
Ordförande utser ja till bifall till förvaltningens förslag och nej till avslag till förvaltningens förslag.  
 
Ledamöter JA NEJ 
Antonella Pirrone (KD) X  
Anders Karlsson (M) X  
Fredrik Brodin (M) X  
Helena Göransson (L) X  
Roland Junerud (S) Deltar ej 
Maud Pettersson (S) Deltar ej 
Kathe Nilsson (S) Deltar ej 
Parvane Ahmadi (SN) X  
Panayota Pontikis (L) X  
Tony Nicander (V)  X 

 
Ordförande finner att nämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0076/000-2 
Bilaga - Bilaga 1 - SON MoB 2021 remissyttrande 
Bilaga - Budgetdirektiv Mål och Budget 2021-2024 200221 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
Ekonomiavdelningen 
Kommunikatör 
Avdelningschefer 
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§ 37/20 
 

Information om covid-19 
 
Camilla Fallmark, MAS, och Gabriella Rodling, avdelningschef, informerar om nuläget gällande Covid-19. 
Förvaltningen berättar för nämnden om vilka åtgärder som har vidtagits samt omfördelning av resurser 
inom kommunen.   
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§ 38/20  Dnr SON/2020/0085/000-3 
 

Patientsäkerhetsberättelse 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens patientsäkerhetsberättelse för år 2019. 

Ärendet 
Den 1 januari 2011 började Patientsäkerhetslagen (2010:659) att gälla. Enligt den lagen ska vårdgivare 
dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen beskriver 
verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden antar förvaltningens patientsäkerhetsberättelse 
för år 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens patientsäkerhetsberättelse för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 28/20 - Patientsäkerhetsberättelse 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0085/000-1  
Bilaga - Patientsäkerhetsberättelse2019.docx 
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§ 39/20  Dnr SON/2020/0045/001-12 
 

Nytt vård och omsorgsboende 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

- uppdra till förvaltningen att bereda ett underlag inför beslut i socialnämnden om att upphandla 
vård- och omsorgsplatser enligt ordförandeförslaget. 

- underlaget från Socialdemokraterna lämnas som ett medskick till förvaltningen för att underlätta i 
förvaltningens utredning om att upphandla vård- och omsorgsplatser. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Roland Junerud (S), Kathe Nilsson (S), Maud Pettersson (S) och Tony Nicander (V) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande, se Bilaga A. 

Ärendet 
I korthet har kommunen ett ökat behov till följd av befolkningsutvecklingen som innebär att ett nytt vård- 
och omsorgsboende kommer att kunna fyllas år 2024-2025. Vilken strategi kommunen väljer är utfallet 
av ett antal avvägningar och i underlaget presenteras olika resonemang. Förvaltningen överlämnade en 
promemoria till nämnden som tackade för rapporten, SON § 119/2019. 
 
Den 19 december 2019 träffades representanter från socialnämnden för att diskutera innehållet i 
promemorian. Därefter fattade socialnämndens arbetsutskott beslut om att skicka ut ett förslag till de 
politiska partierna som är representerade i kommunfullmäktige, SON AU § 8/2020. Förslaget är att 
upphandla 54 platser i extern regi i Nynäshamns tätort.  
 
Fem remissvar har inkommit.  
 
Alliansen (C, M, KD och L) svarar att de står bakom förslaget om att upphandla ett vård- och 
omsorgsboende i extern regi.  
 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet framför i sitt svar att de tycker att förslaget borde ha passerat 
socialnämnden innan det skickades ut till de politiska partierna. De menar därför att ärendet bör tas om i 
socialnämnden. Miljöpartiet står också bakom förslaget. Inför nämnden har Socialdemokraterna lämnat 
en ytterligare skrivelse med yrkanden.  
 
Sorundanet framför i sitt svar att boendena bör vara mindre enheter och spridda geografiskt över 
kommunen.  
 
Sverigedemokraterna svarar att de ställer sig försiktigt positiva till förslaget men att beslutsprocessen 
måste ske noggrant. Sverigedemokraterna vill också att förslaget bereds i socialnämnden innan partiet 
kan ta ställning.  
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Pensionärspartiet är positivt till planen men förordar att beslut först fattas om vem som skall bygga ett 
sådant och sedan vem som skall driva verksamheten där. 

Ordförandeförslag 
Alliansen i Nynäshamn har kommit fram till att alternativet om att upphandla omsorgen i extern regi är 
att föredra i nuläget. Det främsta skälet är att kommunens investeringsbudget är och kommer att vara 
mycket hårt ansatt de kommande åren till följd av den ansträngda situationen i kommunens skolor. För 
att inta tränga undan något av dessa projekt behöver vård- och omsorgsfrågan lösas utan att 
investeringsbudgeten avlastas.  
 
Vårt förslag är att gå ut på en upphandling där vi upphandlar 54 platser från ca år 2023-2024 med en 
option om ytterligare 18 platser ett eller två år senare. Vi ser framför oss att boendet kommer att ligga i 
Nynäshamns tätort, i nära anslutning till service och kollektivtrafik. Anledningen till att boendet bör ligga i 
Nynäshamn är för att i Nynäshamn finns planberedskap. Vi är öppna för olika aktörer och fastighetsägare 
att lämna förslag så att kommunen och dess skattebetalare får det mest fördelaktiga anbudet. Vi tror 
givet nuläget att det här är det bästa och snabbaste sättet att tillskapa fler vård- och omsorgsplatser i 
kommunen.  
 
Jag föreslår att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda ett beslutsunderlag med den 
inriktning som beskrivits ovan från vilket socialnämnden kan ta ställning i ärendet. Eftersom frågan är av 
så pass omfattande ekonomisk betydelse bör kommunstyrelsen även ge sitt klartecken, efter att 
socialnämnden har tagit ställning.  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att bereda ett 
underlag inför beslut i socialnämnden om att upphandla vård- och omsorgsplatser enligt 
ordförandeförslaget. 

Ordförandes förslag till beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att bereda ett underlag inför beslut i socialnämnden om att 
upphandla vård- och omsorgsplatser enligt ordförandeförslaget. 

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag: 

o att i första hand utreda förutsättningarna för i första hand bygga i egen regi för att få en 
investering som ökar i värde samt kontroll över hyrorna på lång sikt 

o att i andra hand utreda möjligheten för kommunens bostadsbolag att bygga ett 
äldreboende för att ha en investering som ökar i värde samt kontroll över hyrorna på 
lång sikt. Vårt antagande:  

 Kommunen får en lägre kostnad vid byggnation i egen regi 
 Kommunen har rådighet över fastigheten och lokalerna vid byggnation i eget 

regi. Det innebär större möjligheter för anpassning vid en eventuell förändring av 
lokalbehovet. 

 Tid för markförvärv är obefintligt vid byggnation i egen regi, kommunen äger 
redan fastigheten 

o att i tredje hand upphandla en vård- och omsorgsboendefastighet med option på återköp 
inom 5 år från färdigställandet.  

o att förutom ovanstående utreda möjligheten till ett vård och omsorgsboende alternativt 
trygghetsboende i kooperativ form. 
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o att ta fram ett kommunalt åtagande som kan fungera som förhandlingsunderlag när 
externa byggföretag uppvaktar kommunen för att bygga trygghetsboende och 
äldreboende  

o att i alla ovanstående alternativ upphandla omvårdnaden separat för att bäst avgöra om 
den ska ske i egen extern regi.  

o att ha en beslutsprocess för att säkerställa att nämnden/socialförvaltningen i alla 
upphandlingsalternativ försöker säkerställa att någon form av trygghetsboende byggs i 
nära anslutning till vård och omsorgsboendet. 

 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar bifall till ordförandes förslag med tillägget att underlaget från 
Socialdemokraterna lämnas som ett medskick till förvaltningen för att underlätta i förvaltningens 
utredning om att upphandla vård- och omsorgsplatser. 
 
Parvane Ahmadi (SN) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 
 
Helena Göransson (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.  
 
Tony Nicander (V) yrkar bifall till Roland Juneruds (S) yrkande.  

Propositionsordning 
Ordförande utser bifall till ordförandes förslag till beslut med Antonella Pirrones (KD) tilläggsyrkande mot 
bifall till Roland Juneruds (S) yrkanden som beslutspunkt 1. 

Proposition 
Ordförande ställer bifall till ordförandes förslag med Antonella Pirrones (KD) tilläggsyrkande mot bifall till 
Roland Juneruds (S) yrkanden och finner att nämnden beslutar att 

- uppdra till förvaltningen att bereda ett underlag inför beslut i socialnämnden om att upphandla 
vård- och omsorgsplatser enligt ordförandeförslaget. 

- underlaget från Socialdemokraterna lämnas som ett medskick till förvaltningen för att underlätta i 
förvaltningens utredning om att upphandla vård- och omsorgsplatser. 

 
Tony Nicander (V) begär votering. 
 
Omröstning 
Ordförande utser ja till bifall till ordförandes förslag till beslut med tilläggsyrkandet och nej till bifall till 
Roland Juneruds (S) yrkande. 
 
Ledamöter JA NEJ 
Antonella Pirrone (KD) X  
Anders Karlsson (M) X  
Fredrik Brodin (M) X  
Helena Göransson (L) X  
Roland Junerud (S)  X 
Maud Pettersson (S)  X 
Kathe Nilsson (S)  X 
Parvane Ahmadi (SN) X  
Panayota Pontikis (L) X  
Tony Nicander (V)  X 
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Ordförande finner att nämnden beslutar att: 
- uppdra till förvaltningen att bereda ett underlag inför beslut i socialnämnden om att upphandla 

vård- och omsorgsplatser enligt ordförandeförslaget. 
- underlaget från Socialdemokraterna lämnas som ett medskick till förvaltningen för att underlätta i 

förvaltningens utredning om att upphandla vård- och omsorgsplatser. 

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 30/20 – Nytt vård och omsorgsboende 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0045/001-4  
Bilaga - Behovsanalys - Inför inriktningsbeslut om vård- och omsorgsplatser 20191101.pdf  
Bilaga - Presentation - Analys av behovet av vård- och omsorgsplatser samt.pptx  
Bilaga - Beslut SON AU § 8/20 - Ställningstagande i vård och omsorgsboendefrågan  
Bilaga - Alliansens ställningstagande kring Vård och omsorgsboende  
Bilaga - Svar 2020-02-24 från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på ställningstagande; Nytt vård- 
och omsorgsboende  
Bilaga - Svar på remiss från SD angående vård- och omsorgsboende.pdf  
Bilaga - Sorundanet-Nynashamns-kommunparti-SON-Stallningstagande-vardboende.pdf  
Bilaga - Remissvar från Pensionärspartiet.pdf 
Bilaga - Socialdemokratiska forslag kring framtida äldreomsorg 20200322 

Skickas till 
Akten 
Upphandling Södertörn 
  



Socialnämnden 2020-03-31 
Särskilt yttrande från Socialdemokraterna Angående § 39 Nytt vård-och 
omsorgsboende 

Den 31 mars 2020, presenterades ett ordförandeförslag för utredning av 
förvaltningen av Våbo. Ordförande hade tidigare lagt ett ordförandeförslag på ett Au 
med en uppmaning till alla partier att yttra sig kring med förslag på lösning kring 
vård och omsorgsboende i Nynäshamns kommun. Socialdemokraterna ansåg den 
som otydlig och omöjlig att svara på. Vi ansåg vidare att skrivningar först ska 
passera nämnd innan partierna ska svara på densamma. Syftet med ett sådant 
förfarande är att texten då blir så tydlig för alla att den går att svara på. Det är också 
så att beslutsfattande i nämnd ska vara transparent för medborgaren att kunna följa. 
Om ärenden behandlas i nämnd blir det också offentlig handling tillgänglig på 
kommunens hemsida. Ordförande tolkade de inkomna förslagen och väcker sedan 
ett nytt ordförandeförslag till socialnämnden den 31/3 där en utredning av Våbo ska 
göras av socialförvaltningen. Ordförandeförslaget har i princip samma text som den 
tidigare, d v s lika otydlig. Inga andra alternativa förslag presenteras av ordförande. 
Socialdemokraterna saknade ett helhetsperspektiv att belysa upphandling av vård 
och omsorgsplatser. 
Socialnämndens ordförande frågade inte nämnden om ordförandeförslaget fick 
ställas. Ordförandeförslaget gällande Våbo är heller inte berett eller hanterat av 
socialförvaltningen och ordförande det innebär att nämnden har att ta ställning till 
ordförandes då en egen tolkning av vad som är bäst för kommunen enligt de förslag 
som kommit in. Dessa beskriver ordförande livligt och meddelar socialnämnden att 
det inte finns några andra alternativ som skulle kunna vara möjliga. Vi anser att 
detta är en mycket bristfällig beredning av ett så stort ärende som kommer att 
påverka kommunens ekonomi i decennier framöver. 
Det som är egendomligt är att ordförandeförslaget föreslår endast ett alternativ, att 
köpa platser på ett Vård-och omsorgsboende! Flera nämndledamöter beskrev vikten 
av att vi får en bredare utredning som tar upp de frågor nämndledamöterna har. 
Ordförande lyssnar inte på nämndledamöternas synpunkter och lägger ändå fram 
ordförandeförslaget. Vi Socialdemokrater lägger då fram vårt underbyggda förslag 
om fler möjligheter till att få fram nya vård- och omsorgsplatser. Avsikten med vårt 
framskrivna förslag var att lägga fram det tillsammans med andra partiers förslag för 
beredning av förvaltningen till ett förhoppningsvis gemensamt ställningstagande av 
socialnämnden. 
Det blir en omröstning i nämnden och vårt yrkande med att flera frågor utreds ställs 
mot ordförandes förslag. Ordförandens förslag vann gehör i omröstningen med 6-4. 

Vår syn på detta förfarande är att det är synnerligen olämpligt med tanke på vikten 
av att komma i mål med denna process snarast möjligt. Samtidigt är ett Våbo 
kostsamt och bör därför analyseras i ett helhetsperspektiv i förhållande till andra 
insatser inom Nynäshamns kommun. Syftet är att hitta optimala lösningar på ett 
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komplext problem, där också så många partier som möjligt kan ställa sig bakom 
förslaget. 
 
Det finns i nuläget många obesvarade frågor i detta ärende, det är dessa frågor vi 
anser måste beredas för att kunna få en god bild av vad som är ekonomiskt görligt 
och det bästa för Nynäshamn även långsiktigt. Det är olyckligt ur ett 
demokratiperspektiv att ordförande väljer att leda och styra nämnden med 
ordförandeförslag. Detta har inneburit att inkomna frågor från nämndens ledamöter 
inte utreds. När ärendet inte beretts av socialförvaltningen enligt kommunallagens 
intentioner kommer beslutsprocessen inte nå upp till kommunallagens intentioner 
och nämndens ledamöter har svårt att ta ställning till ärenden. Detta bidrar till krav 
på återremisser mm. 
  
Beredning av ärenden till nämnden är en viktig del av respektive nämnds 
verksamhet. Nämnden har genom reglementet fått sitt uppdrag och ansvarsområde 
av fullmäktige. För att de skall kunna uppfylla sitt uppdrag gentemot fullmäktige är 
det av stor vikt att de rutiner och arbetssätt som tillämpas för beredning av ärenden 
till nämnden är ändamålsenliga och utformade så att ledamöterna känner att 
ärendena är tillräckligt utredda/förberedda och att beredningen av ärendena stödjer 
ledamöterna i beslutsprocessen. Dessutom är själva sammanträdet en viktig del i 
processen kring beslutfattandet. Sammanträdena skall genomföras på ett sätt som 
gör att samtliga ledamöter känner en delaktighet i beslutsprocessen och att man kan 
ta tydlig ställning till om man kan stå bakom besluten.  
Berednings- processen i alla dess delar är viktiga moment i det politiska 
beslutsfattandet. Eftersom det är nämnderna och dess enskilda ledamöter som bär 
ansvaret för beslut och verkställighet av respektive nämnds verksamhet är det av 
stor vikt att samtliga ledamöter i nämnden upplever att beredningen av ärendena 
sker på ett korrekt sätt och med hög kvalitet.  
I detta fall kommer detta förfaringssätt av ordföranden att fördröja besluten med 
Våbo-platser då inte en adekvat utredning kommer att ligga till grund för beslut 
varken i SON, KS eller i KF. 
Socialdemokraterna har yrkat på att flera frågor skall utredas men inte fått gehör för 
detta av ordföranden (se protokoll). 
Vi anser att de ordförandeförslag som just nu figurerar i Socialnämnden och som inte 
bereds på ett adekvat sätt av socialförvaltningen med ledamöternas synpunkter 
bryter mot kommunallagens intentioner. 
 
Roland Junerud  
Gruppledare för socialdemokraterna 
 
 



 

 
PROTOKOLL        Sida 14 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-03-31 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 40/20  Dnr SON/2020/0086/001-3 
 

Prislista och beställarplan för myndigheten för äldre och 
funktionshinderområdet, Nynäshamns kommun 2020 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta föreslagna priser för äldreomsorgen och funktionshinderområdet för år 
2020. Priserna gäller från 1 april 2020. 

Ärendet 
Socialnämnden ska varje år fatta beslut om interna priser för socialförvaltningens verksamheter. Priserna 
har räknats upp utifrån förutsättningarna i Mål och Budget 2020, detta följer även uppräkningen av 
kommunbidragets fördelning till nämnderna.  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anta föreslagna priser för 
äldreomsorgen och funktionshinderområdet för år 2020. Priserna gäller från 1 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta föreslagna priser för äldreomsorgen och funktionshinderområdet för år 
2020. Priserna gäller från 1 april 2020. 

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 32/20 - Prislista och beställarplan för myndigheten för äldre och 
funktionshinderområdet, Nynäshamns kommun 2020 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0086/001-1  
Bilaga - BESTÄLLARPLAN 2020_ äldreomsorg och funktionshinderområdet_20200304.docx  
Bilaga - Prislista 2020 ver0.1.doc 

Skickas till 
Akt 
Kommunfullmäktige 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 15 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-03-31 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 41/20  Dnr SON/2019/0008/000-12 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 §; 
och 9 § LSS; för fjärde kvartalet 2019 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förvaltningen överlämnar en statistikrapport över alla gynnande beslut om bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 
som inte har verkställts inom tre månader från datumet för gynnande beslut till ansvarig 
tillsynsmyndighet, samt bistånd som har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 3 månader.   
 
Det kan finnas olika anledningar till att ett beslut inte verkställs. Svårigheter att hitta lämpliga 
kontaktpersoner eller kontaktfamiljer kan vara några exempel på orsaker. Den enskilde själv kan också 
välja att tacka nej till verkställighet av beslut för att avvakta ett nytt erbjudande om till exempel ledig 
plats i annan boendeform än den erbjudna. Skälen till varför besluten inte är verkställda ska inte uppges i 
denna rapport, men meddelas Inspektionen för vård och omsorg.  
 
Socialförvaltningen har ett (0) ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera för fjärde kvartalet 2019.  
Förvaltningen har sju (7) ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera för fjärde kvartalet 2019.  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport 
till kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 33/20 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 §; och 9 § LSS; för 
fjärde kvartalet 2019 
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0008/000-10  
Bilaga - Statistikrapport över ej verkställda beslut.docx 

Skickas till 
Akt 
Kommunfullmäktige 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 16 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-03-31 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 42/20  Dnr SON/2020/0073/001-4 
 

Sammanslagning av funktionerna lots, 
aktivitetskoordinator samt äldre- och 
funktionshinderombud 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att  

- funktionerna aktivitetskoordinator, lots samt äldre- och funktionshinderombud samordnas i en 
funktion. 

- förvaltningen får i uppdrag att komma tillbaka med ett detaljerat förslag angående placering av 
funktionen. 

Ärendet 
Socialnämnden (§13/20 p.2) vid sammanträde 2020-01-28 att uppdra åt förvaltningen att utreda 
möjligheten att de tre funktionerna - aktivitetskoordinator, lots samt äldre- och funktionshinderombud – 
blir en funktion.  
 
Förvaltningen konstaterar att många av de arbetsuppgifter som lotsen utför tangerar de uppgifter som 
var tänkta att utföras av äldre- och funktionshinderombudet och ser därför inga hinder med att slå ihop 
dessa två funktioner.  
 
Aktivitetskoordinatorn ansvarar, som ovan angivits, för samordning av kultur- och fritidsaktiviteter för 
personer 60 år och uppåt samt rekryterar och samordnar volontärer. Aktivitetskoordinatorn har dessutom 
regelbundna träffar med pensionärsföreningar och andra organisationer. Eftersom aktivitetskoordinatorn 
haft utrymme inom sin tjänst har hen även varit behjälplig med vissa utredningar.  
Förvaltningen anser att tyngdpunkten i uppdraget bör ligga på att ge råd, stöd och vägledning, lotsa 
medborgare rätt i olika kontakter, ta emot synpunkter och klagomål samt rekrytera och samordna 
volontärverksamheten.  
 
I samråd med ansvarig chef vid kommunens kontaktcenter konstaterar förvaltningen att funktionen 
organisatoriskt bör vara placerad vid socialförvaltningen. Förvaltningen kommer i samband med denna 
sammanslagning även slutföra den samordning och samlokalisering med anhörigsamordnare och 
aktivitetsansvarig vid äldrecentrum som tidigare påbörjats. Dessa funktioner har många beröringspunkter 
men är så kallade ”ensamfunktioner”. Teamets uppdrag ska vara att arbeta förebyggande, uppsökande, 
rådgivande samt med samordning av anhörigträffar och aktiviteter. Redan idag träffas och samarbetar 
funktionerna med varandra och genom en samlokalisering gynnas både medarbetarna själva, 
kommuninvånare och verksamhet. Sårbarheten minskar och kunskapsöverföring kan ske. Teamet kan 
även arbeta med att skapa forum för dialog med lokala samverkanspartners och nätverk med andra 
kommuner. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att en sammanslagning av funktionerna lots, äldre- och 
funktionshinderombud och aktivitetskoordinator är möjlig. Tjänsten bör omfatta heltid och organisatoriskt 
ligga under avdelningen äldreomsorg.  



 

 
PROTOKOLL        Sida 17 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-03-31 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att funktionerna aktivitetskoordinator, 
lots samt äldre- och funktionshinderombud samordnas i en funktion. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att funktionerna aktivitetskoordinator, lots samt äldre- och funktionshinderombud 
samordnas i en funktion. 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD), ordförande yrkar att bifalla förvaltningens förslag till beslut med tillägget att 
förvaltningen får i uppdrag att komma tillbaka med ett detaljerat förslag angående placering av 
funktionen.  

Proposition 
Ordförande ställer bifall till förvaltningens förslag till beslut med Antonella Pirrones (KD) tilläggsyrkande 
mot avslag och finner att: 

- funktionerna aktivitetskoordinator, lots samt äldre- och funktionshinderombud samordnas i en 
funktion. 

- förvaltningen får i uppdrag att komma tillbaka med ett detaljerat förslag angående placering av 
funktionen. 

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 34/20 - Sammanslagning av funktionerna lots, aktivitetskoordinator samt äldre- och 
funktionshinderombud 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0073/001-2  
Bilaga - SON-2017-0112-060-13 Protokollsutdrag - , 2018-10-30, 92 902768_1_1.pdf 

Skickas till 
Akten 
Avdelningschef äldreomsorg 
Enhetschef Kontaktcenter 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 18 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-03-31 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 43/20  Dnr SON/2020/0036/002-5 
 

Redovisning av delegationsbeslut februari 2020 
 

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

Ärendet 
1. Förteckning över delegationsbeslut fattade av IFO under februari 2020. 
2. Förteckning över delegationsbeslut fattade av Myndighet ÄO/FO med stöd av SoL eller LSS under 

februari 2020. 
3. Förteckning över delegationsbeslut fattade av Myndighet ÄO/FO angående 

bostadsanpassningsbidrag under februari 2020 
4. Förteckning över delegationsbeslut fattade av controller angående eftergift av kundfordringar 

under februari 2020. 
5. Förteckning över övriga delegationsbeslut under februari 2020. 

 
Förteckningarna finns att läsa i pärmar på sammanträdet. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0036/002-2 

Skickas till 
Akten 
 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 19 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-03-31 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 44/20  Dnr SON/2020/0103/000-4 
 

Tillfällig stängning av verksamhet - Kastanjebacken 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att tillfälligt stänga Kastanjebackens dagverksamhet. Beslutet om stängning 
gäller tillsvidare.  

Ärendet 
Enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen kan dagverksamhet beviljas personer med behov av stöd för att bryta 
isolering och få miljöombyte. Insatsen kan även beviljas för att avlasta anhöriga. Kastanjebackens 
dagverksamhet riktar sig främst till äldre men även till personer med funktionsnedsättning.  
 
Det pågår allmän smittspridning av covid-19 i samhället. Världshälsoorganisationen WHO, har klassat 
covid-19 som ett smittämne i riskklass 3. Riskklass 3 omfattar ämnen som kan ge upphov till sjukdomar 
med allvarliga konsekvenser och där möjligheterna att bota eller förebygga är begränsade och/eller så är 
sjukdomen är mycket smittsam. Särskilt utsatta personer vid covid-19 är de äldsta med flera samtidiga 
sjukdomar och nedsatt allmäntillstånd.  
 
Med anledning av det rådande läget aktiverades förvaltningens krisledningsgrupp den 13 mars. 
Krisledningsgruppen leds av förvaltningschef och består av avdelningschefer, administrativ chef, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och kvalitetsutvecklare i funktionen som samordnare mot 
externa utförare. 
 
Sedan 13 mars följer förvaltningen noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utvecklingen av 
smittspridningen noga. Krisledningsgruppen har identifierat att Kastanjebackens dagverksamhet är en 
verksamhet som samlar personer som tillhör riskgruppen äldre och som enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer ska begränsa sina sociala kontakter. 
 
Efter genomförd riskbedömning av verksamheten har förvaltningen bedömt att riskerna är högre, och 
konsekvenserna större om dagverksamheten fortsätter att vara öppen än om stängs ned. Förvaltningen 
såg det därför som nödvändigt att den 19 mars stänga Kastanjebackens dagverksamhet tillsvidare för att 
skydda målgruppen och förebygga smittspridning. Åtgärder för att tillgodose brukares och anhörigas 
behov har vidtagits i samband med stängningen genom direktkontakt med berörda. Se bilaga.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att en tillfällig stängning av Kastanjebackens dagverksamhet är 
nödvändig för att skydda en målgrupp som är särskilt sårbar samt för att förbygga smittspridning.    

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att tillfälligt stänga Kastanjebackens dagverksamhet. Beslutet om stängning 
gäller tillsvidare.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0103/000-1 
Bilaga - Riskbedömning konsekvensanalys samt åtgärder inför stängning av Kastanjebacken 



 

 
PROTOKOLL        Sida 20 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-03-31 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 

Skickas till 
Akten  
Äldreomsorgen 
Funktionshinderområdet 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 21 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-03-31 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 45/20  Dnr SON/2020/0103/000-5 
 

Tillfällig stängning av verksamhet - daglig verksamhet 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att tillfälligt stänga kommunens dagliga verksamheter. Beslutet gäller tillsvidare.  

Ärendet 
Daglig verksamhet är en insats som beviljas den enskilde enligt 9 § punkt 10 LSS, Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. Insatsen riktar sig till de som tillhör personkretsen enligt 1 § punkt 1 
och 2 LSS och har behov av en sysselsättning.  
 
Det pågår allmän smittspridning av covid-19 i samhället. Världshälsoorganisationen WHO, har klassat 
covid-19 som ett smittämne i riskklass 3. Riskklass 3 omfattar ämnen som kan ge upphov till sjukdomar 
med allvarliga konsekvenser där möjlighet att bota eller förebygga är begränsade och/eller så är 
sjukdomen är mycket smittsam. Särskilt utsatta personer vid covid-19 är bland annat personer med flera 
samtidiga sjukdomar och nedsatt allmäntillstånd.  
 
Med anledning av det rådande läget aktiverades förvaltningens krisledningsgrupp den 13 mars. 
Krisledningsgruppen leds av förvaltningschef och består av avdelningschefer, administrativ chef, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och kvalitetsutvecklare i funktionen som samordnare mot 
externa utförare.  
 
Sedan 13 mars följer förvaltningen noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utvecklingen av 
smittspridningen. Krisledningsgruppen har identifierat att de dagliga verksamheterna är verksamheter 
som samlar personer som tillhör riskgrupp och som enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska 
begränsa sina sociala kontakter. 
 
Efter genomförd riskbedömning av verksamheten har förvaltningen bedömt att riskerna är högre, och 
konsekvenserna större om de dagliga verksamheterna fortsätter att vara öppna än om de stängs ned. 
Förvaltningen såg det därför som nödvändigt att den 20 mars stänga de dagliga verksamheterna; 
Horisonten, Utegruppen, Leveransgruppen samt till stor del Nickstadalen, för att skydda målgruppen och 
förebygga smittspridning. Åtgärder för att tillgodose brukares behov har vidtagits i samband 
metängningen genom direktkontakt med berörda. Se bilaga.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att en tillfällig stängning av de dagliga verksamheterna är nödvändig för 
att skydda en målgrupp som är särskilt sårbar samt för att förbygga smittspridning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att tillfälligt stänga kommunens dagliga verksamheter. Beslutet gäller tillsvidare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0103/000-2 
Bilaga - Riskbedömning stängning daglig vsh.docx 
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Skickas till 
Akten  
Funktionshinderområdet 
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§ 46/20  Dnr SON/2020/0103/000-6 
 

Tillfällig stängning av verksamhet - växelvårdsplatser 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att tillfälligt stänga växelvårdsplatserna vid Rosengårdens vård- och 
omsorgsboende. Beslutet gäller tillsvidare. 

Ärendet 
Enligt 4 kap 1 § SoL kan insatsen växelvård beviljas personer med ett omfattande omvårdnadsbehov som 
bor i ordinärt boende och har en anhörig som ger omvårdnad och/eller tillsyn under dygnets alla timmar. 
Insatsen omfattar 1-2 veckor per månad och ges i avlastande syfte för att ge anhörig möjlighet till 
återhämtning. Målgruppen som helhet bedöms utgöra en särskilt sårbar grupp i rådande läge.  
I dagsläget verkställs insatsen för 12 personer. De rum som används vid växelvård är belägna på 
Rosengårdens korttidsavdelning och totalt används fyra rum som växelvårdsrum. 
 
Det pågår allmän smittspridning av covid-19 i samhället. Världshälsoorganisationen WHO, har klassat 
covid-19 som ett smittämne i riskklass 3. Riskklass 3 omfattar ämnen som kan ge upphov till sjukdomar 
med allvarliga konsekvenser och där möjligheterna att bota eller förebygga är begränsade och/eller så är 
sjukdomen är mycket smittsam. Särskilt utsatta personer vid covid-19 är de äldsta med flera samtidiga 
sjukdomar och nedsatt allmäntillstånd.  
 
Med anledning av det rådande läget aktiverades förvaltningens krisledningsgrupp den 13 mars. 
Krisledningsgruppen leds av förvaltningschef och består av avdelningschefer, administrativ chef, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och kvalitetsutvecklare i funktionen som samordnare mot 
externa utförare.  
 
Sedan 13 mars följer förvaltningen noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utvecklingen av 
smittspridningen. Med anledning av utökat uppdrag från Region Stockholm har krisledningsgruppen  
bedömt att växelvårdsplatserna vid Rosengårdens vård- och omsorgsboende tillfälligt behöver stängas. 
Det utökade uppdraget innebär att kommunen behöver ha beredskap för att öka kapaciteten att vårda 
sjuka patienter. Korttidsavdelningen på Rosengårdens vård- och omsorgsboende kommer därför att 
upplåtas till en covid-19 avdelning. De ordinarie korttidsplatserna kommer att omlokaliseras till andra 
lokaler.  
 
Efter genomförd riskbedömning av växelvårdsplatserna har förvaltningen bedömt att riskerna är högre, 
och konsekvenserna större om kommunen inte har tillräcklig beredskap och kapacitet att vårda brukare 
med misstänkt eller bekräftad smitta än om man fortsätter verkställa växelvårdsinsatserna. Förvaltningen 
såg det därför nödvändigt att den 24 mars stänga växelvårdsplatserna tillsvidare. Åtgärder för att 
tillgodose brukares och anhörigas behov har vidtagits i samband med stängningen genom direktkontakt 
med berörda. Se bilaga.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att en tillfällig stängning av växelvårdsplatserna vid Rosengårdens vård-
och omsorgsboende är en nödvändig åtgärd för att kommunen ska ha en tillräcklig beredskap och 
kapacitet att vårda brukare med misstänkt eller bekräftad smitta.   
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Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att tillfälligt stänga växelvårdsplatserna vid Rosengårdens vård- och 
omsorgsboende. Beslutet gäller tillsvidare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0103/000-3 
Bilaga - Riskbedömning konsekvensanalys samt åtgärder inför stängning av växelvårdsplatser.docx 

Skickas till 
Akten 
Äldreomsorgen 
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§ 47/20  Dnr SON/2020/0104/000-2 
 

Val av ersättare till Socialnämndens arbetsutskott 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa nämnd.  

Ärendet 
Henrik Persson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Socialnämndens arbetsutskott. Han var 
personlig ersättare till Roland Junerud (S).  
 
I nuläget ser arbetsutskottet ut på följande sätt. 
 
Ordinarie ledamöter: 

1. Antonella Pirrone (KD) 
2. Anders Karlsson (M) 
3. Roland Junerud (S) 

 
Ersättare: 

1. Noomi Hertzberg Öberg (KD) 
2. Helena Göransson (L) 
3. Vakant plats 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att välja … som ersättare i Socialnämndens arbetsutskott. Ersättaren är personlig 
ersättare till Roland Junerud (S). 

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar att ärendet bordläggs till nästa nämnd. 

Proposition 
Ordförande ställer bifall till Roland Juneruds (S) yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar att 
bordlägga ärendet till nästa nämnd.  

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 26 
Socialnämnden 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-03-31 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 48/20   
 
 

Sekretessärende 1 – Yttrande till tingsrätten 
 
 
 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och Sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 
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§ 49/20   
 
 

Sekretessärende 2 - Umgängesbegränsning 
 
 
 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och Sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 
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§ 50/20   
 
 

Sekretessärende 3 - Umgängesbegränsning 
 
 
 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och Sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 
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§ 51/20 
 

Informationsärenden 
 
Annette Ritari, avdelningschef, informerar om kontroll av tillstånd på stödboenden.  
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§ 52/20 
 

Övriga frågor 
 
Det fanns inga övriga frågor.  
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