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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 
Anslaget sätts upp: 2022-03-10             Anslaget tas ned: 2022-04-01 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2022-03-09 kl. 09.15-12:01 
Mötet ajourneras 10:51-11:05. 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Anders Karlsson (M), 1:a vice ordförande 
Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande 
Gunnel Jonsson (M), ersätter Fredrik Brodin (M) 
Kaisa Persson (L), ersätter Helena Göransson (L) 
Eva Wennerberg (C) 
Ulla Johansson (S) 
Petra Zallin (S), ersätter Daniel Jobark (S) 
Christina Sönnergren (M), ersätter Lou-Lou Hillstad (SN) 
Tony Nicander (V) 
Johann Wolf (SD), ersätter Tony Björklund (SD) 

 

Icke tjänstgörande ersättare 
David Öberg (KD) 
Johanna Ekholm (M) 
Magnus Liljeström (S) 
Ann Brising (MP) 

 

Paragrafer 
§§ 20-24 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset  

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare  
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Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Annette Ritari, avdelningschef 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Sofia Stenman, avdelningschef 
Gabriella Rodling, avdelningschef 
Johanna Olsson, controller 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare/utredare 
Carin Forest, utredare 
Johanna Briving, kvalitetsutvecklare 
Anette Larsson Beckman, utredare 
Camilla Fallmark, MAS 
Aline Friman Varre, politisk sekreterare 
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Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 20/22 Fastställande av dagordning 

  Beslutspunkter 

§ 21/22 Verksamhetsberättelse socialnämnden, 2021 
§ 22/22 Kvalitetsberättelse 2021 

§ 23/22 Övriga frågor 
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20/22 Fastställande av dagordning 
Socialnämnden tar bort följande punkter från dagordningen 

- § 23 Information om Patientsäkerhetsberättelsen 
 
Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.  
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om protokoll från arbetsutskotten.  
 
Med dessa ändringar fastställer Socialnämnden dagordningen. 
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§ 21/22 SON/2021/0004/042-19 

Verksamhetsberättelse socialnämnden, 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till nämndens verksamhetsberättelse för 2021. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Tony Nicander (V) deltar inte i beslutet.  

Roland Junerud (S), Ulla Johansson (S) och Petra Zallin (S) reserverar sig mot beslutet och 
inkommer med ett särskilt yttrande, se Bilaga A.  

Ärendet 
Socialnämndens verksamheter har under 2021 fortsatt präglats av pandemin genom konsekvent 
arbete i hela förvaltningen med att minimera pandemins konsekvenser för brukare och medarbetare. 
Samtidigt har kvalitetshöjande insatser genomförts. Exempelvis har kommunen fått 16,1 miljoner 
kronor i statsbidrag, bland annat som en del av omfattande nationella satsningar på äldreomsorgen. 
Det har bland annat finansierat studier för ett trettiotal medarbetare inom det så kallade 
Äldreomsorgslyftet. 
 
Två av förvaltningens tre parallella införandeprojekt, som alla syftar till att säkerställa en god 
kvalitet för brukarna, har fortlöpt enligt plan. De samtidiga införandena har dock varit mycket 
ansträngande för förvaltningens verksamheter. Vidare har socialförvaltningen under året stärkt sin 
organisation i flera avseenden i syfte att skapa en ändamålsenlig och hållbar verksamhet med fokus 
på vidareutveckling av både kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. 
 
När det gäller måluppfyllelse av de kommunövergripande mål som socialnämnden bidrar till, bedöms 
de uppfyllas till stor del. Majoriteten av nämndens aktiviteter som syftar till att leda till hög 
måluppfyllnad har genomförts enligt plan. Den sammanvägda bedömningen är att socialnämndens 
mål uppfylls till stor del. 
 
Socialförvaltningen redovisade för 2021 ett överskott på 9,3 miljoner kronor, vilket innebär en 
avvikelse mot budget med 1,5 procent. Överskottet beror framförallt på schablonersättningar från 
Migrationsverket på 5,7 miljoner kronor och återföringen av Bemanningscentrums överskott på 2,0 
miljoner kronor. Förvaltningen har beviljats och nyttjat 16,1 miljoner kronor i statsbidrag, vilka har 
ersatt specifika satsningar men också bidragit till överskottet då nödvändiga projektkostnader 
annars hade behövt finansieras inom befintlig ram. Efter tertial ett tilldelades socialförvaltningen ett 
tilläggsanslag på 15,5 miljoner kronor för att täcka ett sparbeting samt prognostiserade ökande 
kostnader inom Individ- och familjeomsorgen, främst på grund av volymökningar för placering av 
barn och unga. Förvaltningen har haft ökade kostnader på grund Covid-19 i form av sjuklöner, 
vikariekostnader och material på 8,4 miljoner kronor. Dessa kompenserades till stor med 
tilläggsanslag efter tertial två. 
 
Viktiga faktorer med stor påverkan på socialnämndens förutsättningar för budgethållning är fortsatta 
volymförändringar avseende utredning och placering av barn och ungdomar. Dessutom fortsätter 
antalet placeringar enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) att vara högre än 2020. 
Omfattande statsbidrag har bidragit till både måluppfyllnad och budgethållning. Genomförda 
organisatoriska förändringar bedöms göra detsamma på lite längre sikt. 
 
Sjukfrånvaron för förvaltningen som helhet gått ner med nästan en procentenhet till 9,1 procent 
sedan 2019, men målsättningen på 8,1 procent uppnås inte. Sedan tertialredovisningen i augusti har 
sjukfrånvaron ökat i samtliga verksamheter då pandemin fick förnyad kraft. Personalomsättningen 
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totalt sett är 11,6 procent och bland tillsvidareanställda är 6,3 vilket är inom normalspannet. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har stärkts under året genom att förvaltningsledningen 
tillsammans med HR-partner arbetat fram en struktur genom att tydliggöra rutiner och arbetssätt. 
Flera utbildningsinsatser har också skett och i oktober genomfördes socialförvaltningens första SAM-
dag - en utvecklingsdag för chefer, skyddsombud och arbetsplatsombud. 
 
Frågor som kommer påverka socialnämndens verksamheter framåt är framförallt den rad nya 
lagstiftningar som förväntas presenteras under året. De kommer noga analyseras av förvaltningen 
för att klarlägga hur verksamhet och ekonomi kommer påverkas. Förhandsbedömningen är att 
kostnadstrycket ökar på grund av både ambitionsnivåhöjningar och omställningskostnader. 
En annan utvecklingsfråga med långsiktig ekonomisk påverkan är en ökad inriktning på 
förebyggande insatser, såsom Nynäshamnsmodellen. Den kommer fortsätta utvecklas under 2022 
för förebyggande arbete kring barn och unga tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och 
externa aktörer. 
 
För att kunna möta Nynäshamnsbornas behov av en god och kvalitativ omsorg, service och stöd 
framåt behöver socialnämnden även säkerställa kompetensförsörjningen samt på längre sikt skapa 
en omställningsförmåga. Förvaltningen behöver mer dynamiska arbetssätt för att kontinuerligt 
kunna anpassa verksamheten efter förändringar i omvärlden. Detta både på grund av nuvarande 
och kommande lagstiftningar och regelverk. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till nämndens verksamhetsberättelse för 2021. 

Yrkanden 
Kaisa Person (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Roland Junerud (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Bifall mot avslag till förvaltningens förslag till beslut att godkänna förslag till nämndens 
verksamhetsberättelse för 2021. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att bifalla 
förvaltningens förslag till beslut att godkänna förslag till nämndens verksamhetsberättelse för 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0004/042-18 
Verksamhetsberättelse 2021, Socialnämnden 
Underlag för verksamhetsberättelse 2021, Central administration 

Skickas till 
Akten 
Avdelningschefer SOF 
Kommunstyrelsen 
 

 
  



Socialnämnden 
Särskilt yttrande 
Datum: 2022-03-09 

Från: Roland Junerud 

Särskilt yttrande 
Socialnämnden 21/22  
Verksamhetsberättelse för 2021 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att godkänna förslag till socialnämndens 
verksamhetsberättelse och ekonomi för 2021. 
Vi tackar Socialförvaltningen som har gjort en omfattande och tydlig redovisning i 
nämndens verksamhetsberättelse för 2021. Men vi saknar ett resonemang kring 
nedanstående fakta. 

Socialdemokraterna avslog alliansens budget för 2021 och reserverade sig med särskilt 
yttrande. Socialdemokraterna lyfte fram i sitt yttrande att "verksamhetsplanen för 2021 är 
dåligt underbyggd med åtgärder för att komma i balans med budgetförutsättningar som 
alliansen fördelat till socialnämnden. Vi har också svårt att följa den röda tråden mellan 
resultatet i redovisningen för T2 och verksamhetsplanens beskrivning av åtgärder inför 
2021. De ekonomiska förutsättningarna för år 2021 saknar också tyngd och inriktning mot 
utmaningar inom vård och omsorg som nämnden står inför......" 

En sällan skådat ryckighet har präglat socialförvaltningens verksamhet och budget redan 
från början av 2021. Ständiga sparbeting och oro hur verksamhet och budgeten ska gå ihop 
men samtidigt plötslig tillskjutande av medel med tilläggsanslag på 15.5 mkr för att täcka 
sparbeting. Efter alla turer med berg och dalbana hamnar socialnämnden på ett stort 
överskott med 9,3 mkr. Alliansens budget saknar långsiktig hållbarhet och ger osäkra 
förutsättningar för en kvalitativ socialtjänst och god arbetsmiljö för medarbetarna. 

Något som är viktigt är att när socialnämnden går med så stort överskott som 9,3 mkr och 
med en prognos på att gå med -8,4 mkr back, spannet blir då sammanlagt en felprognos på 
ca 18 mkr. Det vill säga man har inte utnyttjat ett budgetutrymme på 18 mkr som skulle 
kunnat användas för att undvika ett socialt utanförskap, förstärkning av hemtjänsten, 
anställa fler i vården. Ändå har man bedrivit utredningar för att öka effektiviteten med 
sparbeting i många verksamheter som redan har en effektiv verksamhet. Detta har i sin tur 
skapat oro och arbetsmiljöproblem i organisationen. 
Detta faktum borde belysts tydligare och ett resonemang förts i verksamhetsberättelsen  
för 2021. 

För Socialdemokraterna 

Roland Junerud 

Bilaga A
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§ 22/22 SON/2022/0073/108-2 

Kvalitetsberättelse 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

Ärendet 
Enligt SOSFS 2011:9 ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete” ska den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara 
för att det finns ett kvalitetsledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för 
att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av 
ledningssystemet ska verksamheten planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten. 

Socialförvaltningen har tagit fram en kvalitetsberättelse för år 2021. 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 är en redovisning av årets kvalitetsarbete och innehåller bland annat en 
sammanställning av de egenkontroller som gjorts i verksamheterna och uppföljningar samt analyser 
utifrån detta. Vidare redovisas de förbättringsområden som resultatanalyserna påvisat. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande SON/2022/0073/108-1 
Kvalitetsberättelse 2021 

Skickas till 
Akten  
Avdelningschefer SOF 
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23/22 Övriga frågor 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om protokoll från arbetsutskotten. Frågan bordläggs till 
nästa nämnd. 
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	Bilaga A - särskilt yttrande verksamhetsberättelsen för 2021.pdf

	Kvalitetsberättelse 2021
	Socialnämndens beslut
	Ärendet
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	23/22 Övriga frågor


