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§ 63/20 Fastställande av dagordning 
 
Socialnämndens arbetsutskott tar bort följande punkter från dagordningen 

- § 69 Utredning om ändrande antal dagar för matdistribution inom hemtjänsten 
 
Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.  
 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, anmäler en övrig fråga om ensamhet bland äldre.  

Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om utveckling angående våld i nära relation.  

Antonella Pirrone (KD), ordförande, anmäler en övrig fråga om lokalförsörjning. 

Antonella Pirrone (KD), ordförande, anmäler en övrig fråga om närvaro på möten.  

Med dessa ändringar fastställer Socialnämndens arbetsutskott dagordningen. 
  



 

PROTOKOLL Sida 4(14) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-08-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 64/20 SON/2020/0143/000-3 

Nytt bidragsreglemente för Nynäshamns kommun 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som 
sitt yttrande till kultur- och fritidsavdelningen. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram ett förslag på ett nytt Bidragsreglemente för 
Nynäshamns kommun. Bidragsreglementet är skickat på remiss till Barn- och utbildningsnämnden, 
Socialnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, en referensgrupp med idrottsföreningar, en 
referensgrupp med kulturaktörer samt till kommunjuristen. Förslaget kommer efter remissrunda och 
sammanställning att skickas vidare för beslut i Kommunfullmäktige. 
 
I Nynäshamns kommun är det möjligt att söka bidrag för en mängd olika aktiviteter och 
verksamheter. Syftet med bidragen är att stötta föreningar och aktörer så att kommunens invånare 
ges möjlighet till aktivitet inom många olika områden. 
 
Reglementet syftar till att på ett enkelt sätt beskriva vilka bidrag som är möjliga att söka och vad 
man är berättigad att söka. Detta gäller föreningar, privatpersoner, ekonomiska föreningar och 
studieförbund. Bidragen ska täcka en del av kostnaderna för verksamheten eller evenemanget och 
stimulera till en positiv utveckling av föreningslivet. 
 
2017-04-19 fattade kommunfullmäktige i Nynäshamn beslut om ”Gemensamt reglemente för 
föreningsbidrag”,Kf § 64, dnr KS/2015/0129/805 efter en översyn av kommunens hantering av 
bidrag till föreningar. Detta reglemente trädde i kraft 2018-01-01 och ersatte tidigare reglementen, 
regler eller riktlinjer till föreningar. Syftet med reglementet var att ha ett gemensamt dokument för 
ökad kontroll och överskådlighet efter att tidigare haft olika reglementen och bestämmelser för de 
olika nämnderna. Det framgår också i reglementet att ”Det kommunala stödet till föreningar ska 
vara starkt, transparent, förutsägbart och inte inkräkta på föreningarnas självständighet.” 
 
Ekonomiska medel överfördes från socialnämnden och kommunstyrelseförvaltningen till kultur- och 
fritidsnämnden för hanteringen av föreningsbidrag. 
 
Socialförvaltningen kan konstatera att det i kultur- och fritidsförvaltningens remissversion till 
reglemente för bidrag i Nynäshamns kommun helt har fallit bort att en översyn av kommunens 
hantering av bidrag till föreningar gjordes våren 2015 till september 2016 och som omfattade kultur 
och fritidsnämndens bidrag till barn- och ungdomsverksamhet, socialnämndens bidrag till 
pensionärsorganisationer, funktionshinderorganisationer och sociala föreningar samt 
kommunstyrelsens bidrag till föreningar som tillhandahåller allmänna samlingslokaler och bidrag till 
föreningar från kommunens folkhälsomedel. Kartläggningen resulterade i en rapport, Översyn av 
Nynäshamns kommuns föreningsbidrag-Kartläggning/Nulägesrapport, dnr KS/2015/0129/805-7. 
Detta ledde sedan till ett nytt kommunövergripande reglemente som trädde i kraft 2018-01-01 och 
som ersatte tidigare reglementen. 
 
De reglementen som kultur- och fritidsförvaltningen hänvisar till är alltså redan ersatta. 
Dessutom finns det inget i kultur- och fritids remissversion som handlar om de övriga bidrag som 
socialförvaltningen hanterar. Dessa bidrag beskrivs dock under kapitel 5. Regler för övrigt 
verksamhetsstöd genom överenskommelse med kommunen, i det nu gällande reglementet (sidan 
13). Om denna punkt skulle försvinna kommer förvaltningens möjligheter att bevilja bidrag till flera 
olika verksamheter på det sociala området som t ex Bris och BOJ att minska eller helt försvinna. 
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Förvaltningen bedömer att om ett nytt reglemente om bidrag till föreningar ska tas fram för 
kommunen bör detta arbete ledas av kommunstyrelseförvaltningen och göras i samarbete med 
övriga förvaltningar för att alla aspekter av bidragshanteringen ska kunna belysas. Till dess bör 
Reglemente för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun fortsätta att gälla. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kultur- och 
fritidsavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0143/000-2 
Remissversion Nytt bidragsreglemente för Nynäshamns kommun 
Reglemente för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun 
Beslut kf § 64 2017-04-19 – Gemensamt reglemente för föreningsbidrag i Nynäshamns kommun 

Skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 65/20 SON/2020/0141/000-3 

Kulturprogram för Nynäshamns kommun, 2021-2024 
Socialnämndens arbetsutskott beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som 
sitt yttrande till kultur- och fritidsavdelningen. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsavdelningen har arbetat fram ett förslag på Kulturprogram för Nynäshamns 
kommun. Programmet skickas på remiss till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden samt en referensgrupp med kulturaktörer. Programmet ska vara 
kommungemensamt och kommer att skickas vidare för beslut i Kommunfullmäktige. 
 
Kulturprogrammet ska vara en vägledning för det långsiktiga arbetet med kulturen i Nynäshamn och 
syftet med programmet är att stärka föreningsliv och privata aktörer och erbjuda aktiviteter och en 
aktiv fritid. 
 
Förvaltningen anser att förslaget till Kulturprogram för Nynäshamns kommun är bra. Både 
målformuleringar och kriterier för hur man avser nå målen är tydliga och lätta att förstå. 
Dokumentet överlag känns lättillgängligt. 
 
Socialförvaltningen föreslår ett ytterligare utvecklingsområde: 
”Utveckla samverkan mellan kultur- och fritidsavdelningen och socialförvaltningens 
anhörigsamordnare.” 
Genom en sådan samverkan skulle man kunna nå ut med kulturprogrammet till fler medborgare. 
 
Förvaltningen föreslår därför att nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar till 
kultur- och fritidsavdelningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kultur- och 
fritidsavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0141/000-2 
Remissversion – Kulturprogram för Nynäshamns kommun, 2021-2024 

Skickas till 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Akten 
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§ 66/20 SON/2020/0142/000-3 

Idrottsprogram för Nynäshamns kommun 2021-2024 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som 
sitt yttrande till kultur- och fritidsavdelningen. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsavdelningen har arbetat fram ett förslag på Idrottsprogram för Nynäshamns 
kommun. Programmet är skickat på remiss till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden samt en referensgrupp med idrottsföreningar. Programmet ska vara 
kommungemensamt och kommer att skickas vidare för beslut i Kommunfullmäktige. 
 
Idrottsprogrammet syftar till att stärka föreningslivet och kommunens egna verksamheter med att 
erbjuda aktiviteter för invånare i alla åldrar och ska ge stöd i arbetet med att till exempel skapa 
mötesplatser och friluftsliv. Programmet innehåller former för främjandet av att i samarbete och 
samförstånd skapa en positiv utveckling i kommunen under kommande år. 
 
Förvaltningen anser att förslaget till Idrottsprogram för Nynäshamns kommun är bra. De mål som är 
formulerade i programmet bedöms heltäckande. Både målformuleringar och kriterier för hur man 
avser nå målen är tydliga och lätta att förstå. 
 
Genom målet ”Nynäshamns kommun har ett utvecklat utbud för barn och ungdomar med 
funktionsvariationer” tydliggörs att denna målgrupp är i behov av särskilt fokus vilket förvaltningen 
ställer sig extra positiv till. 
 
Förvaltningen föreslår därför att nämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till 
kultur- och fritidsavdelningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kultur- och 
fritidsavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0142/000-2 
Remissversion - Idrottsprogram för Nynäshamns kommun, 2021-2024 

Skickas till 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Akten 
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§ 67/20 SON/2020/0012/701-3 

Samordningsförbundet Östra Södertörn 2020 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden tackar förvaltningen för informationen och 
lägger den till handlingarna. 

Ärendet 
  

Samordningsförbundet Östra Södertörn är ett samverkansförbund inom rehabiliteringsområdet. 
Samverkan sker mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm (f d Stockholms 
läns landsting) och Haninge, Tyresö samt Nynäshamns kommuner. Samordningsförbundet Östra 
Södertörn har verkat sedan 1 april 2010, då Tyresö och Nynäshamn anslöt till dåvarande 
Samordningsförbundet Haninge. 
 
Alla parter i ett samordningsförbund avsätter varje år en pott för gemensam budget (finansiell 
samordning), staten står för hälften, kommunen(erna) står för en fjärdedel och regionen för 
ytterligare en fjärdedel. I Samordningsförbundet Östra Södertörns fall ingår kommunerna Haninge, 
Nynäshamn och Tyresö i kommundelen. Mellan kommunerna fördelas budgeten utifrån hur stor 
befolkning i arbetsför ålder som respektive kommun har. För Nynäshamns kommun ligger denna 
”budgetpott” i socialnämnden och 2020 avsatte Nynäshamns kommun 693 967 kr. 
 
Samordningsförbundet informerar om att Försäkringskassan har påbörjat arbetet med 
medelstilldelning till samordningsförbunden för 2021. Försäkringskassan har därför begärt att få 
uppgifter om vad berörda kommuner och regioner planerar att avsätta för respektive 
samordningsförbund för 2021. Medelstilldelningen kommer, som tidigare år, att ske enligt en 
nationell fördelningsmodell. Försäkringskassans ambition är att kunna lämna preliminära 
uppgifterom medelstilldelning per förbund i början av oktober. 
 
Förvaltningens bedömning är att utväxlingen är fortsatt god vad gäller de cirka 700 000 kronor som 
Nynäshamns kommun avsätter för Samordningsförbundets verksamhet på såväl individ- som 
organisatorisk nivå. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0012/701-2 
Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Östra Södertörn 
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019 

Skickas till 
Akten 
Samordningsförbundet Östra Södertörn 
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§ 68/20 SON/2020/0089/000-3 

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om 
ärendeansvar för hemlösa 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att godkänna ”Överenskommelse 
mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet” 
 
Beslutet justeras omedelbart 

Ärendet 
Storsthlm beslutade på sammanträdet den 5 mars 2020 att rekommendera kommunerna i länet att 
anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för personer i 
hemlöshet. Rekommendationen skickades ut 6 mars till kommunstyrelserna. Överenskommelsen 
börjar gälla 1 september 2020. Den tidigare överenskommelsen upphör då att gälla. Förvaltningen 
har missat att ta upp överenskommelsen till nämnden för beslut. 
 
Sedan 2006 har kommunerna i Stockholms län gemensamma bestämmelser för ärendehantering 
avseende personer i hemlöshet. 2018 gjordes en översyn av överenskommelsen och i översynen 
framkom behov av att revidera överenskommelsen. Ett förslag gick ut på tjänstemannaremiss och 
samtliga 25 kommuner i länet inkom med remissvar. Den nya överenskommelsen innebär 
tydliggöranden kring definitioner och behovet av dialog när kommunernas riktlinjer skiljer sig åt. 
Tillägg har även gjorts kring vistelsekommunens ansvar enligt lag, och kring när och hur en 
utredning av kommuntillhörighet ska göras.  
 
Den nya överenskommelsen ökar förutsättningarna för samsyn mellan kommunerna. Storsthlm ska 
erbjuda ett regelbundet forum för kommunala representanter att dela erfarenheter och diskutera 
samverkan kring personer i hemlöshet.  
 
Förvaltningen bedömer att den nya överenskommelsen är ett förtydligande och ser det som positivt 
att en ny överenskommelse kommer till stånd. Den minskar risken för att individer kommer i kläm 
då ansvarsfrågan ytterligare tydliggjorts. Förvaltningens bedömning är att överenskommelsen ska 
antas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Nämnden beslutar att godkänna ”Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om 
ärendeansvar för personer i hemlöshet” 
 
Beslutet justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0089/000-2 
Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet 
Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa, 
rekommendation 

Skickas till 
Akten 
Storsthlm 
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§ 69/20 SON/2020/0157/001-2 

Uppföljning av försöket med måltidsvän 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
fortsätta arbetet med införandet av måltidsvän och att 15 600 kr budgeteras för år 2021. 
Förvaltningens får i uppdrag att följa upp arbetet år 2022. 

Ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde 2018-04-24, § 53/18 beslutade nämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att på försök, under ett år, införa möjlighet till måltidsvän för ensamboende personer med 
någon form av insats inom äldreomsorgen, samt att 15 600 kronor budgeteras under försöksåret. 
Som måltidsvänner träffas man en gång per vecka för en gemensam måltid, antingen på restaurang 
eller hemma hos senioren. Att få en måltidsvän innebär ingen extra kostnad för brukaren då 
måltidsvännens matportion bekostas av kommunen. 
 
Förvaltningen fick i uppdrag att särskilt uppmärksamma möjligheten till måltidsvän för de personer 
som bor utanför tätorterna. 
 
Förvaltningen föreslår att arbetet med att implementera måltidsvän fortsätter ytterligare ett år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med införandet av 
måltidsvän och att 15 600 kr budgeteras för år 2021. Förvaltningens får i uppdrag att följa upp 
arbetet år 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0157/001-1 
Protokollsutdrag 20180424 § 53 Måltidsvän  
Tjänsteutlåtande 20180417 Måltidsvän 

Skickas till 
Akt  
Äldreomsorg utförare 
Myndighet äldre och funktionshinder 
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§ 70/20 SON/2020/0137/001-3 

Remissvar SOF - Motion "Prioritera och ge plats åt äldrefrågor" 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som 
sitt yttrande till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Sverigedemokraterna (SD) har till Kommunfullmäktige inkommit med motionen ”Prioritera och ge 
plats åt äldrefrågor”. Sverigedemokraterna i Nynäshamn anser att äldrefrågor bör hanteras av en 
särskild nämnd endast avsedd för äldrefrågor. Socialförvaltningen har fått möjlighet att lämna 
synpunkter kring möjligheten att starta en särskild Äldrenämnd. 
 
Förvaltningens bedömning är att fördelarna med att införa en särskild Äldrenämnd inte överväger de 
nackdelar som ett införande skulle medföra. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0137/001-2 
Motion-Prioritera och ge plats för äldrefrågor – inrätta en särskild nämnd för äldrefrågor. 

Skickas till 
Akten 
KSF 
  



 

PROTOKOLL Sida 12(14) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-08-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 71/20 SON/2020/0032/001-20 

Uppföljning av åtgärdsplan – hemtjänst  
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Protokollsanteckning 
Roland Junerud (S) önskar en redogörelse för läget med Norbergs Omsorg och Service på nästa 
nämnd.  

Ärendet 
I samband med den kvalitets- och avtalsuppföljning som genomfördes mellan november 2019 och 
januari 2020 av utförare av hemtjänst i Nynäshamns kommun, identifierades bristområden och/eller 
utvecklingsområden som utförarna uppmärksammades på. Utifrån identifierade områden fick 
utförarna inkomma med åtgärdsplaner som beskrev hur de kommer att åtgärda upptäckta brister för 
att säkerställa att de insatser som beviljats håller god kvalitet, att utföraren har kravställda rutiner, 
samt i övrigt uppfyller kraven i gällande avtal. För varje utförare upprättades en uppföljningsrapport 
som presenterades för Socialnämnden den 8 april 2020 (SON/2020/0032/001-7) 
 
Myndigheten för äldre och funktionshinder har under 2 juni – 1 juli 2020 genomfört uppföljning av 
dessa åtgärdsplaner. Uppföljningen har skett i enlighet med förfrågningsunderlag LOV, SUN 2015 
108 samt enligt 3 kap. 19 b § Kommunallagen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0032/001-19 
Rapport – Uppföljning åtgärdsplanen 2020 
Utfärdad varning Sjöströms hemservice AB 

Skickas till 
Akten 
Myndighet äldre och funktionshinder 
 
 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 13(14) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-08-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 72/20 Övriga informationsärenden 
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om tidsplan på utredningar i åtgärdslistan.  
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 14(14) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-08-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 73/20 Övriga frågor 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, anmäler en övrig fråga om ensamhet bland äldre. Antonella 
Pirrone (KD) önskar en diskussion mellan partierna om hur nämnden ska hantera ensamhet bland 
äldre med särskilt fokus på riktlinjer på grund av corona. Antonella Pirrone (KD) kommer att bjuda in 
till möte om det finns intresse.  

Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om utveckling angående våld i nära relation under 
corona. Roland Junerud (S) önskar att förvaltningen rapporterar om utvecklingen, inklusive statistik, 
på nästa nämnd.  

Antonella Pirrone (KD), ordförande, anmäler en övrig fråga om lokalförsörjning. Marlen Terrell, 
förvaltningschef, informerar om Balder.  

Antonella Pirrone (KD), ordförande, anmäler en övrig fråga om närvaro på möten. Antonella Pirrone 
(KD) informerar om att det utöver berörda tjänstepersoner fortsätter vara 7 ledamöter på plats på 
nämnden och att resten deltar digitalt enligt riktlinjerna som gruppledarna har kommit överens om. 
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