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   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Arbetsutskottet 2019-2022 
Sammanträdesdatum: 2020-04-14 
Anslaget sätts upp: 2020-04-16  Anslaget tas ned: 2020-05-07 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 
 Olivia Gustafsson   

Plats och tid 
Örngrund, kommunhus A plan 7, 2020-04-14 kl. 13:15-14:35 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), Ordförande   
Anders Karlsson (M)   
Roland Junerud (S), deltar via skype     

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Olivia Gustafsson, nämndsekreterare/jurist, deltar via skype 
Annette Ritari, avdelningschef § 38, § 40 

Paragrafer 
§§ 38-44 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus A plan 3, 2020-04-16, kl. 14:00. 

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

Innehållsförteckning               
 
 Upprop och anmälan om förhinder 

 
 Val av justerare 

 
  
§ 38 Fastställande av dagordningen 

 
§ 39 Kvalitetsuppföljning i enlighet med uppföljningsplan för äldre och funktionshinder 

2019/2020 
 

§ 40 Verksamhetsanpassning för lokalen f.d. gynmottagningen i lokalen Nornan för 
Öppenvården 
 

§ 41 Riktlinjer för insatser, enligt socialtjänstlagen, till vuxna med psykisk- och 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  
 

§ 42 Utredning om personligt ombud 
 

§ 43 Informationsärenden 
 

§ 44 Övriga frågor 
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Upprop och anmälningar om förhinder 
 
Alla ledamöter är närvarande och arbetsutskottet är fulltaligt. Roland Junerud (S) deltar via skype.  
 
________________  
 
 

Val av justerare 
 
Roland Junerud (S) utses till justerare. 
Plats och tid för justering bestäms till kommunhuset plan 3, 2020-04-16, kl. 14:00 
 
________________  
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§ 38/20 

Fastställande av dagordning 
 
Socialnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen enligt utskick. 
 
Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendena i följande ordning § 38, § 40, § 39, §§ 41-44. 
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§ 39/20  Dnr SON/2020/0032/001-10 
 
 

Kvalitetsuppföljning i enlighet med uppföljningsplan för 
äldre och funktionshinder 2019/2020 
 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott förslår att Socialnämnden beslutar att  

- uppföljningsrapporterna utifrån avtalsföljsamhet för utförare av hemtjänst enligt LOV avtal SUN 
108/2015 godkänns. 

- att förvaltningen återkommer med en rapport till nämnden i augusti om redovisning av vidtagna 
åtgärder under uppföljningen.  

Ärendet 
Myndigheten för äldre- och funktionshinder har under december 2019 genomfört kvalitets- och 
avtalsuppföljningar för utförare som bedriver hemtjänst i Nynäshamns kommun. Uppföljningen sker i 
enlighet med förfrågningsunderlag LOV, SUN 2015 108 samt enligt 3 kap. 19 b § Kommunallagen. 
Det övergripande syftet med att genomföra uppföljningar är att säkerställa att de insatser som beviljats 
för personer i ordinärt boende i Nynäshamns kommun är av god kvalitet samt att utförarna följer 
gällande avtal.  
 
Uppföljning har skett av de sex hemtjänstutförare som har tecknat avtal enligt lagen om valfrihet, LOV, i 
Nynäshamns kommun. För varje utförare har en uppföljningsrapport skrivits. De punkter som granskats i 
uppföljningen är basal hygien, bemötande, tystnadsplikt, personal, nyckelhantering, avvikelsehantering, 
kvalitetsledningssystem, introduktionsprogram, rutin för privata medel, identifikation, förvaring av 
personalakt och genomförandeplaner. Har det funnits bristområden eller utvecklingsområden har detta 
påvisats och utförarna har fått inkomma med en åtgärdsplan för att beskriva hur de kommer att åtgärda 
upptäckta brister. Systematiskt kvalitetsarbete och social dokumentation är de två områden som flera 
utförare fått anmärkning på. 
 
Uppföljningen visar att utförarna i stort uppfyller kraven i LOV-underlaget.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att uppföljningsrapporterna utifrån avtalsföljsamhet för utförare av hemtjänst 
enligt LOV avtal SUN 108/2015 godkänns. 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar att till förvaltningens förslag lägga till att förvaltningen 
återkommer med en rapport till nämnden i augusti om redovisning av vidtagna åtgärder under 
uppföljningen.  

Proposition 
Ordförande ställer förvaltnings förslag till beslut med Antonella Pirrones (KD) tilläggsyrkande mot avslag 
och finner att arbetsutskottet föreslår att Socialnämnden beslutar att 
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- uppföljningsrapporterna utifrån avtalsföljsamhet för utförare av hemtjänst enligt LOV avtal SUN 
108/2015 godkänns. 

- att förvaltningen återkommer med en rapport till nämnden i augusti om redovisning av vidtagna 
åtgärder under uppföljningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0032/001-9 
Bilaga - Lötstugans hmtj till nämnd 20200408.docx 
Bilaga - Malins omsorg hemtjänst till nämnd 20200408.docx 
Bilaga - Norbergs omsorg och hemtjänst till nämnd 20200408.docx 
Bilaga - Nynäshamns kommuns hemtjänst till nämnd 20200408.docx 
Bilaga - Sjöströms hemservice AB till nämnd 20200408.docx 
Bilaga - Tredje handen nämnd 20200408_.docx 

Skickas till 
Akt 
Kvalitétsutvecklare 
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§ 40/20  Dnr SON/2020/0043/001-3 
 
 

Verksamhetsanpassning för lokalen f.d. gynmottagningen 
i lokalen Nornan för Öppenvården 
 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott förslår att Socialnämnden beslutar att  

- bevilja verksamhetsanpassningar för f.d. gynmottagningen i fastigheten Nornan som inte får 
överstiga 1 000 000 kronor.  

- bevilja en hyra med maximalt 825 000 kronor/år inklusive verksamhetsanpassningar under tre år. 
Därefter är grundhyran 438.199 kr/år (2020 års läge) exklusive kostnader för städ, sophantering 
och post som tillkommer med cirka 50 000 kr/år. 

Ärendet 
Barn- och ungdomsenhetens Öppenvård är i behov av nya lokaler. En förstudie genomfördes 2019 och 
beslut om flytt till lokalen f.d. gynmottagningen i fastigheten Nornan fattades. Vid kontakt med byggherre 
om lokalanpassningar framkom att verksamhetsanpassningar behöver göras innan man kan flytta in i 
lokalerna och använda dem som kontor. Kostnader för verksamhetsanpassningar beräknas kosta cirka 
1 000 000 kronor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att  

- bevilja verksamhetsanpassningar för f.d. gynmottagningen i fastigheten Nornan som inte får 
överstiga 1 000 000 kronor.  

- bevilja en hyra med cirka 825 000 kronor/år inklusive verksamhetsanpassningar under tre år. 
Därefter är grundhyran 438.199 kr/år (2020 års läge) exklusive kostnader för städ, sophantering 
och post som tillkommer med cirka 50 000 kr/år. 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar att ändra i andra punkten i beslutsmeningen genom att byta ut 
ordet ”cirka” med ”maximalt”. 

Proposition 
Ordförande ställer Antonella Pirrones (KD) ändringsyrkande mot avslag och finner att arbetsutskottet 
bifaller yrkande och föreslår att Socialnämnden beslutar att  

- bevilja verksamhetsanpassningar för f.d. gynmottagningen i fastigheten Nornan som inte får 
överstiga 1 000 000 kronor.  

- bevilja en hyra med maximalt 825 000 kronor/år inklusive verksamhetsanpassningar under tre år. 
Därefter är grundhyran 438.199 kr/år (2020 års läge) exklusive kostnader för städ, sophantering 
och post som tillkommer med cirka 50 000 kr/år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0043/001-2 



 

 
PROTOKOLL        Sida 8 
Arbetsutskottet 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Bilaga Hyresoffert Öppenvården pl3.docx 
Bilaga Offert hyresgästanpassning.pdf 
Bilaga Ritning hyresgästanpassning.pdf 
Bilaga Förstudierapport Öppenvården påskrivet ex 

Skickas till 
Akten 
Öppenvården 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 41/20  Dnr SON/2020/0107/001-2 
 
 

Riktlinjer för insatser, enligt socialtjänstlagen, till vuxna 
med psykisk- och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  
 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott förslår att Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att: 

1. anta förslaget till reviderade ” Riktlinjer för insatser, enligt socialtjänstlagen, till vuxna med 
psykisk- och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”.  

2. riktlinjerna följs upp årligen  

Ärendet 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till ” Riktlinjer för insatser, enligt socialtjänstlagen, till vuxna 
med psykisk- och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”.  
Riktlinjerna har tagits fram i samarbete mellan tf avdelningschef, gruppchef och medarbetare som har  

• förtydligat riktlinjerna så att de blir lättare att läsa 
• förändrat strukturen i texten så att man lätt kan hitta det man söker inom varje insats 
• utgått från socialtjänstlagen  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att: 

1. anta förslaget till reviderade ” Riktlinjer för insatser, enligt socialtjänstlagen, till vuxna med 
psykisk- och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”.  

2. riktlinjerna följs upp årligen  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0107/001-1 
Bilaga - Riktlinjer psykisk ohälsa.docx 

Skickas till 
Akten  
Myndighet äldre och funktionshinder 
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§ 42/20  Dnr SON/2020/0109/000-2 
 
 

Utredning om personligt ombud 
 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott förslår att Socialnämnden beslutar att funktionen personligt ombud ska 
vara kvar. 

Ärendet 
Vid sammanträde den 28 januari fattade nämnden beslut (§13/20 p 1) om att uppdra till förvaltningen att 
utreda om funktionen personligt ombud ska avvecklas, detta mot bakgrund av de effektiviseringskrav 
som förvaltningen står inför. 
 
Verksamheten idag omfattar en heltidstjänst. Ombudet hanterar i snitt cirka 30 ärenden per år.   
Det personliga ombudet arbetar för helhetssyn och samlade lösningar i gråzonen mellan olika 
myndigheters ansvar. Andra delar i arbetat är uppsökande verksamhet och att informera andra 
verksamheter om att funktionen finns, detta för att nå ut till målgruppen.  
 
Det personliga ombudet arbetar på uppdrag av klienten och tillsammans identifieras vad klienten önskar 
stöd med. Utifrån identifierade behov inleds och samordnas olika kontakter kring t ex vård, omsorg, 
ersättningar, överklagan av beslut o s v. Ombudet bistår alternativt företräder klienten genom fullmakt i 
kontakten med de olika aktörerna.  
 
Utredningen (se bilaga) visar att en avveckling av verksamheten personligt ombud skulle medföra ett 
minskat stöd för en redan utsatt målgrupp, en målgrupp som har ett stort behov av stöd vad gäller  
kontakter med och samordning av olika aktörer i samhället.  
 
Genom att avveckla funktionen personligt ombud riskerar gruppen att hamna i ett förstärkt utanförskap. 
Detta i takt med att många myndigheter fått minskade resurser vilket i många fall försvårar kontakten 
och möjligheten till stöd. Varken Arbetsförmedling eller Försäkringskassa finns lokalt i Nynäshamn, inte 
heller organiserade brukar- och anhörigorganisationer finns i samma utsträckning som i 
kranskommunerna. 
 
En avveckling av funktionen personligt ombud skulle kunna medföra både en ökad belastning och ökade 
kostnader var gäller verksamheter som försörjnings- och boendestöd.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att  
1) funktionen personligt ombud avvecklas  
alternativt 
2) funktionen personligt ombud ska vara kvar 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD) yrkar att arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att funktionen 
personligt ombud ska vara kvar.  
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Roland Roland (S) yrkar bifall till Antonella Pirrones (KD) yrkande.  

Proposition 
Ordförande ställer Antonella Pirrones (KD) yrkande mot avslag och finner att arbetsutskott föreslår att 
Socialnämnden beslutar att funktionen personligt ombud ska vara kvar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0109/000-1 
Bilaga - Utredning verksamheten personligt ombud.docx 

Skickas till 
Akten 
Funktionshinderområdet 
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§ 43/20 
 

Informationsärenden 
 
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om svårigheter att följa vistelsekommuners skyldighet att 
verkställa hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i kommunen efter begäran från bosättningskommunen 
enligt 2 a kap 6 § SoL. Nynäshamn kommer inte att kunna garantera att det finns resurser för att kunna 
verkställa dessa insatser. Det kommer antagligen ett ordförandebeslut i frågan och delegationsbeslutet 
kommer att rapporteras på nämnden. 
 
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om nuläget gällande hantering av smittspridning av covid-19. 
 
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om vilken information som ges till brukare och anhöriga vid 
en eventuell smitta på boenden. 
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§ 44/20 
 

Övriga frågor 
 
Det fanns inga övriga frågor.  
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