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Upprop och anmälningar om förhinder 
 
Alla ledamöter är närvarande och arbetsutskottet är fulltaligt. 
 
________________  
 
 

Val av justerare 
 
Roland Junerud (S) utses till justerare. 
Plats och tid för justering bestäms till Kommunhus A, plan 3, 2020-03-17 kl. 10:15 
 
________________  
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§ 27/20 

Fastställande av dagordning 
 
Följande punkter tas bort från dagordningen 

- § 30 Kvalitetsuppföljning i enlighet med uppföljningsplan för äldre och funktionshinder 2019/2020  
 
Med dessa ändringar fastställer Socialnämndens arbetsutskott dagordningen.    
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§ 28/20  Dnr SON/2020/0085/000-2 
 
 

Patientsäkerhetsberättelse 
 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att 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. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0085/000-1 
Bilaga - Patientsäkerhetsberättelse2019.docx 

Skickas till 
Akten 
Äldreomsorgen 
Funktionshinderområdet 
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§ 29/20  Dnr SON/2020/0087/001-3 
 
 

Kvalitetsberättelse 2019 
 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
Ärendet 
Socialförvaltningen har tagit fram en kvalitetsberättelse för år 2019. Syftet med kvalitetsberättelsen är att 
ge en samlad bild av kvaliteten i verksamheten. Till skillnad från patientsäkerhetsberättelsen är 
kvalitetsberättelsen inte lagstyrd men ändå ett viktigt dokument för att säkra kvalitetsarbetet. 
Kvalitetsberättelsen utgår från bestämmelser och rekommendationer i bland annat Socialstyrelsens 
författningssamling SOSFS 2011:9, Socialtjänstlagen och LSS-lagstiftningen samt resultat av 
brukarundersökningar.  
 
Kvalitetsberättelsen är en redovisning av årets kvalitetsarbete och innehåller bland annat en 
sammanställning av de egenkontroller som gjorts i verksamheterna, resultat av brukarundersökningar 
och uppföljningar samt analyser utifrån detta. Vidare redovisas de kvalitetsområden som förvaltningen 
kommer att arbeta vidare med under innevarande år.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0087/001-2 
Bilaga - Kvalitetsberättelse 2019 

Skickas till 
Akten  
Avdelningschefer 
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§ 30/20  Dnr SON/2020/0045/001-10 
 
 

Nytt vård och omsorgsboende 
 

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. 

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

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.  
 
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.  
 
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 
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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.  

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

Beslutsunderlag 
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 

Skickas till 
Akten 
Upphandling Södertörn 
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§ 31/20  Dnr SON/2019/0086/000-24 
 
 

Svar på motion: skäliga till goda levnadsvillkor gällande 
hemtjänst för de äldre, de med psykisk ohälsa  
 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse 
som sitt yttrande till Kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har begärt socialnämndens yttrande över en motion (KS/2019/0464/060-1) från 
Vänsterpartiet. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att: 

1. för målgruppen äldre (över 65 år och ej förvärvsarbetande), samt de med funktionsvariationer 
inom LSS olika personkretsar, och som ansöker om hemtjänst eller boendestöd, ska 
bedömningen i myndighetsutövningen alltid utgå från goda levnadsvillkor 

2. kommunen ska införa förenklad biståndsbedömning gällande hemtjänst 
3. personer som är över 65 år med funktionsvariation även ska ha rätt till daglig verksamhet och ha 

det så länge de önskar 
4. att personer som inte har aktivitetsersättning ändå ska kunna beviljas daglig verksamhet 

 
Förvaltningen gör bedömningen  

1. att det inte finns anledning eller juridisk möjlighet för kommunen att börja bedöma ansökningar 
om bistånd, vad gäller boendestöd eller hemtjänst, enligt goda levnadsvillkor. 

2. att det inte är lämpligt att i dagsläget införa förenklad handläggning. 
3. att förvaltningen redan beviljar insatsen, enligt de riktlinjer som finns, till personer över 65 år. 
4. att personer som inte beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning, och som därmed står till 

arbetsmarknadens förfogande, i regel inte ska beviljas insatsen daglig verksamhet, enligt LSS.  
 
Förvaltningen förslår att Socialnämnden ska lämna yttrandet i tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till 
Kommunstyrelsen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0086/000-23 
Bilaga - KS-2019-0464-060-1 Motion om biståndsbedömning 986050_1_1 
 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 32/20  Dnr SON/2020/0086/001-2 
 
 

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

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. 

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.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0086/001-1 
Bilaga - BESTÄLLARPLAN 2020_ äldreomsorg och funktionshinderområdet_20200304.docx 
Bilaga - Prislista 2020 ver0.1.doc 

Skickas till 
Akt 
Kommunfullmäktige 
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§ 33/20  Dnr SON/2019/0008/000-11 
 
 

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

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att 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.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0008/000-10 
Bilaga - Statistikrapport över ej verkställda beslut.docx 

Skickas till 
Akt 
Kommunfullmäktige 
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§ 34/20  Dnr SON/2020/0073/001-3 
 
 

Sammanslagning av funktionerna lots, 
aktivitetskoordinator samt äldre- och 
funktionshinderombud 
 

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

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.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att funktionerna aktivitetskoordinator, lots samt äldre- och funktionshinderombud 
samordnas i en funktion. 
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Beslutsunderlag 
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 
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§ 35/20  Dnr SON/2020/0077/000-3 
 
 

Informationssäkerhetspolicy för Nynäshamns kommun 
 

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

Ärendet 
Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att säkerställa att viktig information inte förvanskas, 
läcker ut eller förstörs. Begreppet kan till exempel omfatta information som är lagrad elektroniskt, som 
överförs per mail eller som är tryckt på papper. Det stora utbytet av information som sker idag ställer 
höga krav på informationssäkerhet och riskbedömningar behöver göras när det gäller 
informationshantering.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till informationssäkerhetspolicy för Nynäshamns 
kommun vilken skickats ut på remiss till övriga förvaltningar.  
 
Policyn är ett övergripande styrdokument som sätter ramarna för informationssäkerhetsarbetet i 
kommunen. Policyn ska gälla för alla kommunens nämnder efter den antagits av fullmäktige. Policyn ska 
kompletteras och förtydligas i en riktlinje som kommer att arbetas fram under våren 2020.  
 
Förslaget till policy har tagits fram inom ramen för pågående informationssäkerhetsprojekt. Projektet 
arbetar för att kommunen ska införa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).  
 
Socialförvaltningen hanterar stora mängder information som är känslig och skyddsvärd. Förvaltningen 
tycker att förslaget om en övergripande informationssäkerhetspolicy är bra och tillhörande riktlinje blir 
viktig för att komplettera policyn och underlätta för förvaltningarna i informationssäkerhetsarbetet. 
Genom ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) tydliggörs var ansvaret ligger i 
organisationen/verksamheterna.  
 
Socialförvaltningen ställer sig positiv till förslaget.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0077/000-2 
Bilaga - Remiss - Policy informationssäkerhet v0.8 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 36/20 
 

Informationsärenden 
 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, uttrycker sin tacksamhet över hur förvaltningen har hanterat krisen 
kopplat till Corona-viruset. Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om nuläget angående arbetet.  
 
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om arbetet med budget 2021. 
 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, informerar om Balder.  
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 37/20 
 

Övriga frågor 
 
Det fanns ingen övrig fråga att besluta om.  
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