
 

PROTOKOLL Sida 1(17) 
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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-11-16 
Anslaget sätts upp: 2022-11-21             Anslaget tas ned: 2022-12-13 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, plan 3  
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Sekreterarens namn 

Plats och tid 
Landsort, 2022-11-16 kl. 09.00-11:19 
Mötet ajournerades kl. 10:00-10:10 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Anders Karlsson (M), 1:a vice ordförande 
Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande 
Christina Sönnergren (M) 
Helena Göransson (L) 
Eva Wennerberg (C) 
Magnus Liljeström (S) ersätter Ulla Johansson (S) 
Daniel Jobark (S) 
Lou-Lou Hillstad (SN) 
Tony Nicander (-) 
Tony Björklund (SD) 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
David Öberg (KD), Christine Chiacchiaretta (M), 
Anna-Lisa Larsson (PPiN), Åse Hermansson (SN)  

 

 
  

Paragrafer 
§§ 116-127 

Justeringens plats och tid 
Socialförvaltningen Kommunhuset plan 3, 2022-11-21 kl 13:00 

Underskrifter 
 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Camilla Skyttman 
Sekreterare   
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Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Peter Vesterholm, stabschef 
Annette Ritari, avdelningschef 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Sofia Stenman, avdelningschef 
Gabriella Rodling, avdelningschef  
Johanna Olsson, controller §§ 116-117 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare/utredare 
Anna Torstensson, nämndsekreterare 
Niklas Näslund, enhetschef överförmyndarnämnden § 125 
Linda Strand, verksamhetsutvecklare beställaravdelningen äldre- och funktionsnedsättning § 124 
Matilda Maxe, utredare §§ 126-127 
Anette Larsson-Beckman, kvalitetsstrateg  
Carin Blomberg Forest, utvecklingsstrateg  
Johanna Briving, kvalitetsutvecklare  
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Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

§ 116/22  Fastställande av dagordning 
 

§ 117/22  Ekonomisk redovisning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 118/22 Remissvar på kommunstyrelseförvaltningens förtydligande till remiss - 
handlingsplan om hbtq+-arbete 

 

§ 119/22 Ansökan om bidrag från BRIS för 2023  

§ 120/22 Remissvar- Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism  

§ 121/22 Svar på remiss - Program för uppföljning av privata utförare i Nynäshamns 
kommun 

 

§ 122/22 Sammanträdesplan 2023  

§ 123/22 Redovisning av delegationsbeslut oktober 2022  

  Informationsärenden 
 

§ 124/22 Inventering av behov LSS-bostäder 2023-2033  

§ 125/22 Svar från Överförmyndarnämnden Södertörn avseende förvaltare och godemän  

§ 126/22  Förvaltningen informerar 
 

§ 127/22   Övriga frågor 
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116/22 Fastställande av dagordning 
Socialnämnden fastställer dagordningen enligt utskick. 
 
Socialnämnden behandlar dagordningen i följande ordning §§ 116-123, § 126, § 124, §125, §§ 126-
127 
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117/22 Ekonomisk redovisning 
Johanna Olsson, controller, redovisar det ekonomiska utfallet för perioden januari-oktober 2022.   
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§ 118/22 SON/2022/0102/000-9 

Remissvar på kommunstyrelseförvaltningens förtydligande till 
remiss - handlingsplan om hbtq+-arbete 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens remissvar som sitt eget till 
kommunstyrelseförvaltningen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på handlingsplan för hbtq+-arbete i 
Nynäshamns kommun. I juni 2022 beslutade socialnämnden i ärendet svar på remiss – 
handlingsplan hbtq+-arbete, dnr SON/2022/0102/000-2 att kommunstyrelseförvaltningen behöver 
återkomma med svar på hur föreslagna aktiviteter i handlingsplanen ska utformas, samt hur 
aktiviteterna ska säkerställas inte stå i konflikt med arbetet för jämställdhet innan nämnden kan ta 
ställning till handlingsplanen i sin helhet.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har återkommit med dokumentet förtydligande till remiss – 
handlingsplan hbtq+-arbete, dnr SON/2022/0102/000-6 med sista svarsdag för socialnämnden den 
21:a november. Socialnämnden förväntas i detta remissvar endast ta ställning till de förslag och 
aktiviteter som nämnden i det tidigare remissvaret önskade få förtydligat inför beslut.  

Ärendet 
Socialförvaltningen besvarar ärendet i samma ordning som utformningen på 
kommunstyrelseförvaltningens förtydligande.  
 
Kommentarer punkt a)   
Socialförvaltningen vill åter betona att kommunfullmäktige beslutat om en kommungemensam 
hållbarhetsstrategi där jämställdhetsintegrering ska användas som delmetod för att uppnå 
jämställdhet. En förutsättning för att arbeta med jämställdhetsintegrering är att synliggöra mäns och 
kvinnors olika livsvillkor, samt beskriva vilka konsekvenser samtliga beslut får för män respektive 
kvinnor. Det behöver därför vara tydligt i skrivreglerna i vilken typ av kommunikation ett 
normkritiskt perspektiv kan och bör beaktas, och när könsperspektivet tydligt ska synliggöras. Det 
finns en skillnad i hur kommunen exempelvis kan kommunicera ett öppet hus på en gymnasieskola 
och hur handlingsplaner eller mål- och budgetdokument ska utformas för att målet med 
jämställdhetsintegrering kan anses vara uppfyllt.   

 
Kommentarer punkt b)  
Socialförvaltningen har noterat att kommunens förvaltningar i enkäter redan använder variabeln 
”kön” på olika sätt vilket riskerar att försvåra möjligheten att göra statistiska jämförelser över tid. 
Genom att lägga till variabeln ”annat” under kön så har vi i praktiken redan slutat mäta kön till att 
istället mäta könsidentitet då juridiskt kön idag inte kategoriseras på andra sätt än ”man” och 
”kvinna”. Därför är tvåstegs-modellen en förutsättning om kommunen inte har för avsikt att sluta 
mäta kön.  
 
Socialförvaltningen understryker att en kommande utredning för hur hbtq+-tillhörighet kan 
inkluderas i statistiska jämförelser behöver ta hänsyn till styrande lagar och konventioner på 
jämställdhetsområdet och hur kön definieras i dessa. Några exempel på lagar och konventioner är 
statistikförordningen, kvinnokonventionen och Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Generella 
kunskapshöjande insatser om könsuppdelad statistik och dess grundprinciper behöver spridas till 
samtliga förvaltningar för en enhetlig struktur i hur könsuppdelad data inhämtas och analyseras.  
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Kommentarer punkt c) 
Att skapa nya könsneutrala alternativ är dyrt och därför ser socialförvaltningen att ett enkelt 
alternativ som vissa andra offentliga verksamheter tillämpat är att ta bort befintliga könsuppdelade 
toaletter/utrymmen och göra dessa könsneutrala. Om kommunstyrelseförvaltningen tar fram en 
inventering med medföljande åtgärdsplan för könsneutrala alternativ önskar socialförvaltningen att 
dessa underlag remitteras till nämnderna innan beslut.  
 
Socialförvaltningens avslutande kommentar:  
Socialförvaltningen förstår att avsikten med en hbtq+-handlingsplan inte är att den ska stå i konflikt 
med jämställdhetsarbetet. Men ett faktum är att mål och metoder mellan områdena jämställdhet 
och inkludering i några fall har konfliktytor som behöver tas omhand för att arbetet ska kunna löpa 
parallellt.  
 
Socialförvaltningen välkomnar att aktiviteterna samt kopplingen mellan aktivitet och mål förtydligas i 
kommande revidering. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen anser att kommunstyrelsens förtydliganden är tillräckliga förutsatt att ovan 
synpunkter tas i beaktande i det fortsatta arbetet.   

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden överlämnar förvaltningens remissvar som 
sitt eget till kommunstyrelseförvaltningen.  

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0102/000-7 
Förtydligande till remiss – handlingsplan hbtq+-arbete, dnr SON/2022/0102/000-6 
Beslut SON § 67, 2022-06-22, remiss HBTQ SON/2022/0102/000 

Skickas till 
Akten  
Kommunstyrelseförvaltningen  

 

 
  

https://nyha.public360online.com/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=1273482&VerID=1081601
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§ 119/22 SON/2022/0015/009-12 

Ansökan om bidrag från BRIS för 2023 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beviljar föreningen BRIS, barnens rätt i samhället, föreningsbidrag med 30 535 kr för 
verksamhetsåret 2023. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Roland Junerud (S), Magnus Liljeström (S) och Daniel Jobark (S) reserverar sig mot beslutet och 
kommer att inkomma med ett särskilt yttrande innan tid för justering, se bilaga A.   

Ärendet 
Bris ansöker om bidrag från respektive kommun i regionen. För verksamhetsår 2023 ansöker Bris 
om 60 000 kr.  
 
Föreningen har tidigare ansökt om bidrag från socialnämnden och beviljats bidrag motsvarande 5 
kr/barn som är skriven i Nynäshamns kommun. För 2022 var summan 30 125 kr. Förvaltningen 
föreslår att Bris beviljas föreningsbidrag med 30 535 kr, 5 kr/barn skrivna i kommunen, vilket 
beviljats tidigare år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar föreningen Bris, barnens rätt i samhället, föreningsbidrag med 30 535 kr för 
verksamhetsåret 2023. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beviljar föreningen Bris, barnens rätt i 
samhället, föreningsbidrag med 30 535 kr för verksamhetsåret 2023. 

Yrkanden 
Roland Junerud (S), Magnus Liljeström (S), Daniel Jobark (S) och Lou-Lou Hillstad (SN) yrkar att 
BRIS beviljas föreningsbidrag om 60 000 SEK för verksamhetsåret 2023 
 
Helena Göransson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Propositionsordning 
Socialnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut att bevilja BRIS föreningsbidrag om 30 535 SEK för 
verksamhetsåret 2023 mot bifall till att bevilja BRIS verksamhetsbidrag om 60 000 SEK för 
verksamhetsåret 2023 

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att bevilja BRIS 
föreningsbidrag om 30 535 SEK för verksamhetsåret 2023 

Magnus Liljeström (S) begär votering  

Ordförande utser förslaget om bifall till att bevilja BRIS föreningsbidrag om 30 535 SEK till JA och 
bifall till att bevilja BRIS föreningsbidrag om 60 000 SEK till NEJ 

Namn JA NEJ AVSTÅR  
Antonella Pirrone  X   
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Anders Karlsson  X   
Roland Junerud (S)  X  
Christina Sönnergren (M) X   
Eva Wennerberg (C) X   
Helena Göransson (L) X   
Magnus Liljeström (S)  X  
Daniel Jobark (S)  X  
Lou-Lou Hillstad (SN)  X  
Tony Nicander (-)   X 
Tony Björklund (SD) X   

 

Ordförande finner att JA fick 6 röster, NEJ fick 4 röster och 1 ledamot AVSTÅR.  

Socialnämnden beslutar att bevilja föreningen BRIS, barnens rätt i samhället, föreningsbidrag med 
30 535 kr för verksamhetsåret 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0015/009-8 
Ansökan om bidrag från Bris 

1. Ansökningsbrev 2023 
2. Bris årsberättelse 2020 ensidig 
3. Bris långsiktiga plan 2021-2025 
4. Bris stadgar antagna 2021-05-29 
5. Bris budget och prognos 2022-2023 
6. Inbjudan Bris nätverk 
7. Bris årsrapport 2021- Våld- en del av barns vardag 
8. Råd till dig som vuxen om situationen i Ukraina 

Skickas till 
Bris- bris.mitt@bris.se 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Socialnämnden 
Särskilt yttrande 
Datum: 2022-11-21 
 
Från: Roland Junerud 
 
Särskilt yttrande 
 
119/22 Ansökan om bidrag från BRIS för 2023 
 
Socialdemokraterna i Socialnämnden anser att BRIS skall få de 60 000 kr de sökt. 
Motivationen är att samhället går mot en tyngre och mer komplicerad situation för 
våra barn. Vi har en ny lag, Barnkonventionen som beskriver vikten av att stötta barn 
i utsatta situationen.  
Nynäshamns kommun har också en skrift och plan mot ANDTS, alkohol, narkotika, 
doping, tobak och spel om pengar som vi skall ta hänsyn till och stärka på alla sätt. 
 
Idag har vi ett samhälle som präglas av en problematik där barn inte får det stöd som 
de har rätt till och som leder till utslagning och psykiskt lidande för barn och familjer. 
Vi måste i vårt samhälle jobba med förebyggande insatser och möjlighet till hjälp för 
de som behöver. 
 
BRIS har här en viktig funktion med att samla barns röster, erfarenheter och kunskap 
och använda dem för att påverka beslutsfattare, myndigheter och allmänheten som 
bidrar till att skapa ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses. 
BRIS måste få de resurser som de eftersöker från Nynäshamns kommun och 
Socialförvaltning.   
 
 
 
För Socialdemokraterna i 
Socialnämnden 
 
 
Roland Junerud 
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§ 120/22 SON/2022/0416/000-3 

Remissvar - Nynäshamns kommuns strategi mot 
våldsbejakande extremism 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till Nynäshamns strategi mot våldsbejakande 
extremism. Den föreslagna strategin syftar till att stärka och värna demokratin samt att göra 
samhället mer motståndskraftigt mot odemokratiska krafter. Socialnämnden har ombetts lämna 
synpunkter på förslaget och inkomma med ett remissvar senast den 30 november. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till att problematiken kring våldsbejakande extremism blir belyst. 
Uppfattningen är dock att detta är något som riktar sig mot en liten målgrupp i samhället och 
förvaltningen anser att strategin mot våldsbevakande extremism istället borde vara en del i en mer 
övergripande strategi där motverkandet av flera typer av våld ingår. 
 
Strategin är i stort välformulerad och innehåller relevanta delar men behöver förtydligas i vissa 
delar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som 
sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0416/000-1 
Remiss- Nynäshamns kommuns strategi mot våldbejakande extremism 

Skickas till 
Akten 
KSF 
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§ 121/22 SON/2022/0043/763-14 

Svar på remiss - Program för uppföljning av privata utförare i 
Nynäshamns kommun 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till Program för uppföljning av privata utförare 
och lämna förvaltningens yttrande som sitt eget till kommunstyrelseförvaltningen.  

Ärendet 
Programmet för uppföljning av privata utförare har reviderats inför kommande mandatperiod, 2023 
– 2026. Det har stor överensstämmelse med nu gällande program och socialförvaltningen anser att 
förslaget i huvudsak är bra. Därför föreslås att socialnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens 
förslag 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till Program för uppföljning av privata utförare 
och lämna förvaltningens yttrande som sitt eget till kommunstyrelseförvaltningen.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till socialnämnden utan ställningstagande. 

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0043/763-9 
Program för uppföljning av privata utförare i Nynäshamns kommun 

Skickas till 
Akten  
Avdelningschef Beställaravdelningen äldre- och funktionsnedsättning  
Avdelningschef Individ- och familjeomsorgen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 122/22 SON/2022/0405/001-3 

Sammanträdesplan 2023 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta sammanträdesplanen för 2023. 

Ärendet 
Varje år fastställer socialnämnden en sammanträdesplan för kommande år. Sammanträdesplanen 
antas efter att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har 
fastställt sina sammanträdesdagar. Vid framtagandet av en sammanträdesplan tas hänsyn bland 
annat till övriga nämnders sammanträdesdagar, datum där bokföring stänger, datum för beslut om 
bokslut, tertialrapportering till kommunstyrelsen samt förvaltningens beredningsprocess. 
 
Sammanträdesdagar för arbetsutskottet och socialnämnden är onsdag förmiddagar medan 
biståndsutskottet sammanträder på torsdag kl 14. Det finns några undantag på grund av helgdagar 
och kommunstyrelsen sammanträden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta sammanträdesplanen för 2023. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att anta sammanträdesplanen för 
2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0405/001-1 
Sammanträdesplan 2023 

Skickas till 
Akten 
Alla avdelningar SOF 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 123/22 SON/2022/0029/002-18 

Redovisning av delegationsbeslut oktober 2022 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för oktober 2022. 

Ärendet 
Socialnämnden behöver godkänna beslut som har fattats via delegation föregående månad. 
Aktuella delegationsbeslut och delegationslistor finns i bilagan med tillhörande diarienummer. 
Kontakta nämndsekreterare för att få ta del av handlingarna i bilagan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Bilaga - Delegationsbeslut och delegationslistor oktober 2022 

Skickas till 
Akten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 14(17) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-11-16  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

124/22 – Inventering av behov LSS-bostäder 2023-2033 
Linda Strand, verksamhetsutvecklare ger information om prognostisering för behov av bostad med 
särskild service enligt LSS för åren 2023-2033.  
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125/22 - Information från överförmyndarnämnden om 
förvaltare och godemän 
Niklas Näslund, enhetschef på Södertörns överförmyndarnämnd besöker socialnämnden och 
informerar om arbetet med att utse förvaltare och godemän.  
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126/22 - Förvaltningen informerar 
Mikael Landberg, avdelningschef informerar om att bedrägeriärenden har ökat mot äldre i 
kommunen. Förvaltningen arbetar just nu med att samordna informationsinsatser för att förebygga 
att fler drabbas.  

Mikael Landberg, avdelningschef informerar om att Malins hemtjänst har övertagit Sjöströms 
hemtjänst genom ett inkråmsavtal. Avtalet innebär bland annat att Malins hemtjänst tar över 
Sjöströms hemtjänsts brukare och personal.  

Mikael Landberg, avdelningschef informerar om att anbudstiden för upphandlingen av särskilt 
omsorgsboende (SÄBO) är förlängd till den 28:e november.  

Magnus Liljeström (S) ställer en följdfråga om förvaltningen har en annan lösning av SÄBO om inga 
anbud inkommer eller accepteras. Mikael Landberg överlämnar frågan tillbaks till politiken då 
ärendet är av sådan art att förvaltningen inte kan agera själv i frågan.   

Mikael Landberg, avdelningschef ger en lägesuppdatering om åtgärdsarbetet med att förbättra 
ekonomin och arbetsmiljön inom hemtjänsten i egen regi.  

Peter Vesterholm, stabschef ger information om hanteringen av det kompletterande remissvaret 
gällande Nynäshamns kommuns svar på remiss i ärendet - SOU 2022:41 - Ökad kvalitet och 
jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer. 

Marlen Terrell, förvaltningschef ger information om en ökad smittspridning av covid-19 inom äldre- 
och funktionshinderområdet. Marlen informerar att förvaltningen är väl förberedd för detta och 
hanterar situationen väl.  

Carin Blomberg Forest, verksamhetsstrateg ger information om kommunkompassen vilket är ett 
verktyg för utvärdering som belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen. Den visar 
hur kommunen skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar. En del av 
datainsamlingen sker genom intervjuer den 23–24 januari, bland annat av nya nämndens 
ordförande och eventuella andra ledande politiker. 
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127/22 – Övriga frågor  
Inga övriga frågor behandlades under sammanträdet.  
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