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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-09-21 
Anslaget sätts upp: 2022-09-21             Anslaget tas ned: 2022-10-13 
Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltningen, plan 3 kommunhus A  
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2022-09-21 kl. 09.00-10:58  
Mötet ajourneras 10:38-10:45 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Anders Karlsson (M), 1:a vice ordförande 
Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande 
Christina Sönnergren (M) 
David Öberg (KD), ersätter Christina Sönnergren (M) § 94 
Helena Göransson (L) 
Eva Wennerberg (C) 
Ulla Johansson (S) 
Daniel Jobark (S) 
Lou-Lou Hillstad (SN) 
Tony Nicander (V) 
Tony Björklund (SD) 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
David Öberg (KD), Petra Zallin (S) 
Magnus Liljeström (S), Åse Hermansson (SN) 
Ann Brising (MP) 

 

 
  

Paragrafer 
§§ 93–101 

Justeringens plats och tid 
Socialförvaltningen, plan 3, kommunhus A  

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Camilla Skyttman  
Sekreterare  
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§ 94/22 SON/2022/0296/108-19 

Tjänsteutlåtande - rekommendation Lötstugan 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att rekommendera Södertörns upphandlingsnämnd att med anledning av de 
brister som upptäckts i Lötstugans verksamhet omedelbart säga upp avtalet med Lötstugans 
hemtjänst AB med stöd av avsnitt 1.17 angående allvarliga brister.  
 
För att reducera de negativa konsekvenserna för såväl Lötstugans brukare och personal föreslår 
socialnämnden att en uppsägningstid bestäms från 2022-09-22 till och med 2022-12-14.   

En uppsägningstid hänvisas till behovet av en trygg förflyttning för Lötstugans brukare, att varje 
hemtjänst som ska komma att ta emot nya brukare kan göra det under ordnade former samt att 
Lötstugans personal kan ges möjlighet till ett ordnat avslut av sin tjänst. 

Jäv 
Christina Sönnergren har anmält jäv och lämnar rummet.  

Ärendet 
Se utredning. Södertörns upphandlingsnämnd (SUN) är delegat för att fatta beslut om uppsägning 
av LOV-avtal. Socialnämnden med tillhörande förvaltning lämnar genom detta underlag sin 
rekommendation för slutgiltigt beslut i SUN.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden rekommenderar att Södertörns upphandlingsnämnd med anledning av de brister 
som upptäckts i Lötstugans verksamhet beslutar att omedelbart säga upp avtalet med Lötstugans 
hemtjänst AB med stöd av avsnitt 1.17 angående allvarliga brister.  
 
För att reducera de negativa konsekvenserna för såväl Lötstugans brukare och personal föreslår 
förvaltningen att en uppsägningstid bestäms från 2022-09-22 till och med 2022-12-14.   
 
En uppsägningstid hänvisas till behovet av en trygg förflyttning för Lötstugans brukare, att varje 
hemtjänst som ska komma att ta emot nya brukare kan göra det under ordnade former samt att 
Lötstugans personal kan ges möjlighet till ett ordnat avslut av sin tjänst. 

Yrkanden 
Anders Karlsson (M), Tony Nicander (V), Tony Björklund (SD), Lou-Lou Hillstad (SN), Eva 
Wennerberg (C), David Öberg (KD) Roland Junerud (S) och Ulla Johansson (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - SON/2022/0296/108-15 
Utredning  
Bilaga A – LOV-avtal upprättat mellan Nynäshamns kommun och Lötstugan  
Bilaga B – Varning som utfärdats till Lötstugan  
Bilaga C – Uppföljning av varning  
Bilaga D – Ordlista  
Bilaga E – Lötstugans synpunkter på utredningen  
Bilaga F – Bilaga till Lötstugans synpunkter   
Bilaga G – Bilaga till Lötstugans synpunkter   
Bilaga H – Bilaga till Lötstugans synpunkter   
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Bilaga I – Bilaga till Lötstugans synpunkter  
Bilaga J – Bilaga till Lötstugans synpunkter   
Bilaga K – Bilaga till Lötstugans synpunkter   
Bilaga L- Bilaga till Lötstugans synpunkter   
 

Skickas till 
Akten  
Södertörns upphandlingsnämnd  
Lötstugans hemtjänst AB  
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