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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-09-29 
Anslaget sätts upp: 2021-10-04             Anslaget tas ned: 2021-10-26 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, kommunhus A.  
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2021-09-29 kl. 09.00-13:49 

Mötet ajournerades 09:31-09:35, 09:41-9:45, 10:50-10:57, 12.06-12:48 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Anders Karlsson (M), 1:a vice ordförande §§129-136, §§138-139 
Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande 
Fredrik Brodin (M) 

Kaisa Persson (L). ersätter Helena Göransson (L) 
Eva Wennerberg (C) 
Ulla Johansson (S) 
Daniel Jobark (S) 
Anna-Lisa Larsson (PPiN) 
Åse Hermansson (SN), ersätter Lou-Lou Hillstad (SN) 
Tony Nicander (V) 
 Tony Björklund (SD) 
Gunnel Jonsson (M), ersätter Anders Karlsson §137 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Gunnel Jonsson (M) 
Christina Sönnergren (M) 
Kaisa Persson (L) 
Magnus Liljeström (S) 
Åse Hermansson (SN) 
Johann Wolf (SD) 
Bengt Holwaster (MP) §§129-136, §§138-139  

 

Paragrafer 
129-140 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus A, plan 3 2021-10-04 Kl. 13:00  

Underskrifter 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Ulla Johansson (S) 
Justerare 

 
 
Camilla Skyttman 
Sekreterare  
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Övriga deltagare  
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Anna Kessling, administrativ chef 
Annette Ritari, avdelningschef  
Mikael Landberg, avdelningschef 
Sofia Stenman, avdelningschef 
Gabriella Rodling, avdelningschef §137 
Håkan Lythell, controller §§135-140 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist §129, §§131-140 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare/utredare 
Carin Blomberg Forest, utredare  
Jenny Wredenborg, HR-partner, §137 
David Ulmér, kommunstrateg §133-134 
Anne-Li Hagman Larsson, nämndsekreterare §§132-136, §§138-139   
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§ 130/21 Utvärdering av IOP med kvinno- och tjejjouren Pax    
§ 131/21 Investeringsbeslut avseende inventarier till ny servicebostad    
§ 132/21 Svar på remiss - Förslag till förändringar inom upphandlingsområdet från 
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§ 135/21 Tertialrapport, 2 2021    
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Fastställande av dagordning 
 
Socialnämnden lägger till följande punkter på dagordningen 
 
Ulla Johansson (S) anmäler en fråga under punkt §139 om vaccinationsgraden på våra 
vårdboenden.  
 
Socialnämnden behandlar ärendena i följande ordning §§ 129-136, §§ 138-139, § 137, § 149 
 
Med dessa ändringar fastställer Socialnämnden dagordningen. 
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§ 130/21 SON/2021/0169/000-3 

Utvärdering av IOP med kvinno- och tjejjouren Pax 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner utvärderingen av IOP med kvinno- och tjejjouren Pax. 

Jäv 
Olivia Gustafsson lämnar rummet vid beslut.  

Ärendet 
Nynäshamns kommun har ett femårigt idéburet partnerskap med kvinno- och tjejjouren Pax för 
perioden 2017-04-01—2022-03-31, med utvärdering efter 3 år. Utvärdering av partnerskapet är 
genomförd.   
 
Utvärderingen av partnerskapet visar att partnerskapet fungerat bra och att kvinno- och tjejjouren 
Pax i stort uppfyllt sina åtaganden. Partnerskapet har gjort att man har fått en gemensam lägesbild, 
haft en bra kännedom om varandras verksamheter och utvecklat samverkan. Från hösten 2020 har 
kvinno- och tjejjouren Pax inte kunnat ta emot stödsökande som hänvisats från kommunen då Pax 
haft för många egna stödsökande. Från mars 2021 ger en kontaktperson stödsamtal till våldsutsatta 
kvinnor från kommunen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden godkänner utvärderingen av IOP med 
kvinno- och tjejjouren Pax. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Nämnden godkänner utvärderingen av IOP med kvinno- och tjejjouren Pax. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0169/000-1 
Utvärdering av IOP kvinno- och tjejjouren 
IOP  

Skickas till 
Akten  
Individ- och familjeomsorgen 
Kvinno- och tjejjouren Pax 
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§ 131/21 SON/2021/0173/000-3 

Investeringsbeslut avseende inventarier till ny servicebostad 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ianspråkta 150 000 kronor för inköp av inventarier inför uppstart av ny 
servicebostad, ur investeringsbudgeten SON inventarier/it för 2020-2023. 

Ärendet 
Socialförvaltningen kommer att öppna en ny servicebostad enligt LSS, lagen om stöd till vissa 
funktionshindrade, den 18 november 2021 i fastigheten Magnolia AB. Servicebostaden består av en 
större servicelägenhet samt 10 brukarlägenheter. Inför öppnandet av boendet behöver 
servicelägenheten utrustas med inventarier så som bland annat; 

- Matgrupp 
- Soffgrupp 
- TV 
- Kontorsmöbler till personalutrymmet 
- Säng till sovande-jourrum 
- Hyllor/garderober 
- Husgeråd och textilier 
- Wifi 

 
Förvaltningen föreslår att kostnaderna om 150 000 kronor för inköp av inventarierna till 
servicelägenheten ianspråktas ur investeringsbudgeten. Investeringen innebär en ökad 
kapitalkostnad första året om 31 688 kronor beräknat på en avskrivningstid på 5 år och en ränta på 
1,25 %. Investeringen beräknas kunna avslutas december 2021. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att ianspråkta 150 000 kronor för 
inköp av inventarier inför uppstart av ny servicebostad, ur investeringsbudgeten SON inventarier/it 
för 2020-2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ianspråkta 150 000 kronor för inköp av inventarier inför uppstart av ny 
servicebostad, ur investeringsbudgeten SON inventarier/it för 2020-2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0173/000-1 
Investeringskalkyl 

Skickas till 
Akten 
Investeringscontroller 
Funktionshinderområdet 
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§ 132/21 SON/2021/0150/000-4 

Svar på remiss - Förslag till förändringar inom 
upphandlingsområdet från Kommunstyrelsen 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut med socialdemokraternas 
yrkande med tillägget: ”att nämnden ställer sig bakom förslaget till finansiering- och 
leveransmodeller med ställer sig frågande till schablonerna för debiteringarna får tillräckligt 
träffsäkerhet”. 

Ärendet 
Södertörns upphandlingsnämnd har reviderat och omarbetat de styrdokumenten för hur 
upphandling och inköp i kommunerna ska gå till. Upphandling Södertörn förslag till reviderade 
styrdokument för upphandling har överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden för remissyttrande. Förvaltningen 
ställer sig positiv till förslaget om en reviderad upphandlingspolicy och ny riktlinje, då den bedöms 
ge en bättre och tydligare styrning av upphandlingsprocessen och en tydligare beskrivning av ansvar 
och roller mellan upphandlingsorganisationen och verksamheterna. 
 
Förvaltningen motsätter sig däremot förslaget till ny finansierings- och leveransmodell då den 
bedöms leda till ökade kostnader för socialnämnden. Detta med anledning av att den nya 
finansieringsmodellen innebär att endast tjänster inom ett s.k. basutbud ska bekostas av 
upphandlingsnämndens anslag medan övriga nämndspecifika tjänster ska finansieras separat. 
Förvaltningen anser att Södertörns upphandlingsenhet endera helt anslagsfinansieras eller 
finansieras utifrån en affärsmässig modell för intäkter, inte som enligt förslag båda 
ersättningsmodellerna. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
yttrande gällande förslag till upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer för Haninge och 
Nynäshamns kommun som sin egen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande gällande förslag till 
upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer för Haninge och Nynäshamns kommun som sin egen.  

Yrkanden 
Ulla Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget: ”att nämnden ställer sig 
bakom förslaget till finansiering- och leveransmodeller med ställer sig frågande till schablonerna för 
debiteringarna får tillräckligt träffsäkerhet”.  

Propositionsordning 
Socialnämnden godkänner följande propositionsordning:  

1. Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

2. Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med socialdemokraternas yrkande av tillägget: ”att 
nämnden ställer sig bakom förslaget till finansiering- och leveransmodeller med ställer sig frågande 
till schablonerna för debiteringarna får tillräckligt träffsäkerhet”. 
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Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt propositionsordning 1 och finner att socialnämnden beslutar att 
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut  

Ordförande ställer proposition enligt propositionsordning 2 och finner att socialnämnden beslutar att 
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut med socialdemokraternas yrkande av tillägget: ”att 
nämnden ställer sig bakom förslaget till finansiering- och leveransmodeller med ställer sig frågande 
till schablonerna för debiteringarna får tillräckligt träffsäkerhet”. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0150/000-2 
Missiv - Remiss, Förslag till förändring inom upphandlingsområdet 
Remissunderlag 2021-05-21 
Delegationsordning 2021-05-21 
Riktlinjer 2021-05-21 
Policy 2021-05-21 
Handbok 2021-05-21 

Skickas till 
Akten 
Södertörns upphandlingsnämnd 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 133/21 SON/2021/0033/002-15 

Redovisning av delegationsbeslut augusti 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för augusti 2021. 

Ärendet 
1. Förteckning över delegationsbeslut inom individ och familjeomsorgen under augusti 2021  
2. Förteckning över delegationsbeslut inom LSS-området under augusti 2021  
3. Förteckning över delegationsbeslut om bostadsanpassning under augusti 2021  
4. Förteckning över delegationsbeslut inom funktionshinderområdet SoL under augusti 2021  
5. Förteckning över delegationsbeslut inom området äldreomsorg under augusti 2021  
6. Delegationsbeslut angående eftergift av kundfordringar under augusti 2021  
7. Övriga delegationsbeslut under augusti 2021  
 
Förteckningarna och beslut finns att läsa i pärmar som finns tillgängliga innan och under 
sammanträdet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för augusti 2021. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
Pärmar finns tillgängliga innan och under mötet. 

Skickas till 
Akten 
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134/21 Information om upphandling av vård- och 
omsorgsboende 
David Ulmér, kommunstrateg, informerar socialnämnden om hur det går i upphandlingarna av vård- 
och omsorgsboenden.  
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§ 135/21 SON/2021/0004/042-16 

Tertialrapport, 2 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsuppföljning för tertial 2, 2021. 
Socialnämnden beslutar att äska 7,6 mnkr från kommunstyrelsen för covid-relaterade merkostnader 
för 2021.   

Ärendet 
För att kunna säkerställa att krav och behov kan mötas upp så att Nynäshamnsborna får god och 
kvalitativ omsorg, service och stöd – både idag och i framtiden har Socialnämnden fortsatt det 
viktiga arbetet med att beta av den kompetens- och utvecklingsskuld som växt under flera år av 
besparingar. För att komma till ett hållbart läge är nämndens fokus under 2021 att bygga en stabil 
bas, avseende såväl personella resurser som processer, rutiner och systemstöd. Trots att 
socialnämndens verksamheter fortsatt har präglats av pandemin, med förändrade arbetssätt och 
anpassade verksamheter för brukarna, har många viktiga utvecklingssteg ändå kunnat tas i den 
riktningen. 
 
Tre parallella införandeprojekt av system och arbetsmetodik, som alla syftar till att säkerställa en 
god kvalitet för brukarna, har fortsatt enligt plan. Sammantaget förväntas införandena bidra till 
högre effektivitet och ett tydligare förhållningssätt som utgår från individens behov. Vidare har 
arbetet med att föra över arbetsmarknadsenhetens verksamhet till den nya näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden fått stort fokus och krävt prioriteringar i verksamheterna. 
 
Den faktor som främst påverkar socialnämndens förutsättningar för budgethållning under 2021 är 
volymförändringar avseende utredning och placering av barn och unga. Hittills har volymerna ökat 
kraftigt men under tertial två har även otypiska mönster synliggjorts som ytterligare försvårar 
möjligheten att bedöma den fortsatta utvecklingen. Internt är det viktigt att snabbt hitta fler verktyg 
för att fördjupa analysen kring varför placeringarna ökar. 
 
Socialnämndens bedömer att kommunfullmäktiges mål till stor del uppnås i år. 
 
Ekonomiskt sett visar socialförvaltningen ett resultat för T2 på 1,2 miljoner kronor mot budget. 
Registrerade covid-relaterade kostnader uppgår för perioden till 4,5 mnkr med tillkommande covid-
relaterade vikariekostnader i utförarverksamheterna om 1,1 mnkr. Det betyder att Social-
förvaltningens resultat utan dessa kostnader hade varit +6,8 mnkr.  
 
Trots socialnämndens positiva resultats finns stora avvikelser mot budget i verksamheterna. De 
största avvikelserna finns inom Individ- och familjeomsorgen, vars negativa resultat dock till del 
balanseras bland annat av det tilläggsanslag som socialnämnden har fått för att täcka tidigare 
aviserat underskottet i verksamheterna för barn, unga och beroende.  
 
Socialnämndens covid-relaterade merkostnader uppgår alltså till och med augusti till 5,6 mnkr. Vid 
en rak framskrivning för årets sista månader skulle kostnaderna totalt uppgå till 8,4 mnkr för 2021. 
Men givet att vaccinationerna bedöms ge effekt under hösten, kommer sannolikt inte förvaltningens 
covid-relaterade merkostnader kvarstå i samma omfattning. Därför äskar socialförvaltningen om 7,6 
mnkr för covid-relaterade merkostnader för 2021. 
 
 
För framtiden behöver socialnämnden redan under 2022 förbereda sig för de ambitionsnivåhöjningar 
som förväntas komma med inte mindre än fyra nya eller förändrade lagstiftningar som får 
direktpåverkan på socialnämndens verksamheter. Det handlar om ny socialtjänstlag, en ny lag om 
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stöd och service vissa personer med funktionsnedsättning (LSS) samt om en helt ny lag, den så 
kallade äldreomsorgslagen. Vidare väntas utredningen om samsjuklighet presenteras i november 
2021. Därutöver behöver förvaltningen utveckla samverkan, rutiner och arbetssätt för att möjliggöra 
avhopparverksamhet för personer som väljer att lämna kriminella gäng. Detta som en effekt av det 
nationella avhopparprogrammet som regeringens utredare presentade i början av 2021. Givet dessa 
förändringar i lagstiftningar och program, är det mycket sannolikt att nämndens kostnadstryck 
kommer att öka. Dels på grund av omställningskostnader, del på grund av ambitionsnivåhöjningar. 
 
Vid sidan av detta är kompetensförsörjningen en mycket stor utmaning för socialnämnden. Här 
behöver kommunen en strategi för att spetsa sina villkor som arbetsgivare i syfte att stå sig i 
konkurrensen – inte minst med tanke på det geografiska läget. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsuppföljning för tertial 2, 2021. 
Socialnämnden beslutar att äska 7,6 mnkr från kommunstyrelsen för covid-relaterade merkostnader 
för 2021.   

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport T2 2021, Socialnämnden 
Underlag för verksamhetsrapport T2 2021, Central administration 
Underlag för verksamhetsrapport T2 2021, Funktionshinderområdet 
Underlag för verksamhetsrapport T2 2021, Individ- och familjeomsorgen 
Underlag för verksamhetsrapport T2 2021, Äldreomsorgen 
Underlag för verksamhetsrapport T2 2021, Myndighet för äldre och funktionshinder 

Skickas till 
Avdelningschefer SOF 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 137/21 SON/2021/0183/001-2 

Ordförandeförslag om familjerådgivning 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fattar följande beslut:  
- att temporärt avskaffa egenavgiften för familjerådgivning under kalenderåret 2022 och att insatsen 
utvärderas för att se om det ger någon tydlig effekt. 

Ärendet 
Som en respons på ökade utgifter för sociala åtgärder, särskilt avseende insatser bland barn och 
unga, bör beslutas att temporärt avskaffa avgiften för den kommunalt ombesörjda 
familjerådgivningen för kalenderåret 2022. Detta i två primära syften. Dels för att förebygga 
behovet av senare insatser och på så sätt göra en långsiktig insats för socialförvaltningens ekonomi. 
Dels för att särskilt stötta de familjer vilka är i behov av familjerådgivning, är försatta i en 
missgynnsam socioekonomisk situation. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
- att temporärt avskaffa egenavgiften för familjerådgivning under kalenderåret 2022 och att insatsen 
utvärderas för att se om det ger någon tydlig effekt. 
 
Yrkanden 
Tony Björklund (SD) yrkar remittera förslaget till förvaltningen 
Roland Junerud (S) yrkar remittera förslaget till förvaltningen  
Ulla Johansson (S) yrkar remittera förslaget till förvaltningen  
Magnus Liljeström (S) yrkar remittera förslaget till förvaltningen  
Kaisa Persson (L) yrkar bifall till ordförandes förslag  
Tony Nicander (V) yrkar bifall till ordförandes förslag  
Anders Karlsson (M) yrkar bifall till ordförandes förslag  
Åse Hermansson (SN) yrkar bifall till ordförandes förslag  
Eva Wennerberg (C) yrkar bifall till ordförandes förslag  

Propositionsordning 
Socialnämnden godkänner följande propositionsordning:  

1. Avslag mot bifall till att remittera förslaget till förvaltningen för beredning  

För de fall socialnämnden beslutar avslå remitteringen ställs; 

2. Bifall till ordförandes förslag om avgiftsfri familjerådgivning  

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att:  

Ordförande ställer proposition enligt propositionsordning 1 och finner att socialnämnden beslutar att 
avslå förslaget om att remittera förslaget till förvaltningen 

Ordförande ställer proposition enligt propositionsordning 2 och finner att socialnämnden beslutar att 
bifalla ordförandes förslag  

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag om avgiftsfri familjerådgivning, SON/2021/0183/001-1 
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Skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen  
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138/21 Information om hemtjänstutredningen 
Carin Forest Blomberg, utredare och Jenny Wredenborg, HR-strateg, delrapporterar den fördjupade 
analysen av hemtjänst i egen regi 2021.  

Carin och Jenny presenterar vilken metod som använts, vilka preliminära resultat utredningen visar 
gällande ekonomi, organisatoriska förutsättningar, sjukfrånvaro och styrning.  

Rapporten i sin helhet presenteras i oktober, inkluderat åtgärdsförslag och omvärldsanalys.  

Tony Nicander (V) föreslår en fördjupad redogörelse för skillnader i anställningsavtal mellan 
hemtjänst i privat och egen regi då kommunens vision om hemtjänst som norm, samt skillnader i 
anställningsavtal, lönegrad och semesterersättning spelar stor roll för de ekonomiska resultaten.  

Magnus Liljeström (S) föreslår att förvaltningen i sina analyser även redogör för skillnader i 
debiteringsgrad då det är ett viktigt nyckeltal för att få syn på verkliga ekonomiska skillnader mellan 
hemtjänst i egen och privat regi.   



 

PROTOKOLL Sida 16(18) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-29  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

139/21 Information från ordförande 
Antonella Pirrone (KD) informerar om att hon fram till årsskiftet föreslå att högst ledamöterna deltar 
fysiskt på plats, och att ersättarna deltar på distans.   
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140/21 Förvaltningen informerar 
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om beslutet om måltidsvän. Förvaltningen har lagt 
införandet längre fram och att detta beslut kan sammanslås med mål och budget för 
måltidskoncept. Förvaltningen har inte förmåga att hantera det just nu.  

Marlen Terrell informerar om avtalet med Balder, där en trerumslägenhet sagts upp, i övrigt ser 
avtalet ut som innan.  

Mikael Landberg, avdelningschef, informerar om hyresförändringar för den nya servicebostaden vid 
Sjötelegrafen då grundhyran inte innefattar värme och vatten, och därmed tillkommer en ökad 
kostnad om ca 200 SEK per bostad.  

Marlen Terrell besvarar Ulla Johanssons (S) fråga om vaccinationsgraden i kommunen och 
informerar nämnden att förvaltningen inte har precis vetskap om hur stor del av personalen som är 
vaccinerade. Detta på grund av att det är en grundlagsskyddad rättighet att kunna neka vaccin, 
samt att det är förbjudet för arbetsgivare att fråga ut anställda om vaccinering, samt upprätta 
register över vilka som är vaccinerade. Förvaltningen fortsätter att jobba med att uppmuntra och 
underlätta för personal som vill vaccinera sig.  

Marlen Terrell besvarar Magnus Johansson (S) fråga om hur covid-läget är på äldreboenden. 
Kommunen har åter haft smittspridning på ett av kommunens äldreboenden, dock av mindre 
karaktär. Kommunen har bra beredskap för hur man smittspårar, avgränsar och förhindrar smitta.  

Förvaltningen inväntar eventuella besked om logistik och riktlinjer för om vissa grupper kommer att 
uppmanas ta en tredje spruta mot covid-19.  
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141/21 Övriga frågor 
Socialnämnden behandlade inga övriga frågor.  
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