
 

PROTOKOLL Sida 1(15) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-03-02 
Anslaget sätts upp: 2022-03-09     Anslaget tas ned: 2022-03-31 
Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltningen  

Underskrift         Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
Landsort, 2022-03-02 kl. 09.00-11:22 

Mötet ajournerades 10:34-10:50 

Beslutande 
Anders Karlsson (M), ordförande, ersätter Antonella Pirrone (KD) 
Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande 
Gunnel Jonsson, ersätter Anders Karlsson (M) 
Christina Sönnergren (M), Ersätter Fredrik Brodin (M)  
Helena Göransson (L) 
Eva Wennerberg (C) §§ 11-19 
Ulla Johansson (S) 
Petra Zallin, ersätter Daniel Jobark (S) 
Lou-Lou Hillstad (SN) §§ 11-19 
Tony Nicander (V) 
Tony Björklund (SD) §§ 11-19 
Anna-Lisa Larsson (PPiN), ersätter Eva Wennerberg § 20 

Icke tjänstgörande ersättare 
Kaisa Persson (L) §§ 11-19, Johanna Ekholm (M) §§ 
11-19, Magnus Liljeström (S) §§ 11-19, Anna-Lisa 
Larsson (PPiN), Åse Hermansson (SN) §§ 11-19, 
Ann Brising (MP) §§ 11-19, Johann Wolf (SD) §§ 11-
19.  

Paragrafer 
§§ 10-20

Justeringens plats och tid 
Onsdag 9 mars klockan 14:00 

Underskrifter 

Anders Karlsson (M) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

Camilla Skyttman 
Sekreterare  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-03-02 

Sida 1(15) 

Plats och tid 
Landsort, 2022-03-02 k. 09.00-11:22 

Mötet ajournerades 10:34-10:50 

Beslutande 
Anders Karlsson (M), ordförande, ersätter Antonella Pirrone (KD) 

Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande 

Gunnel Jonsson, ersätter Anders Karlsson (M) 

Christina Sönnergren (M), Ersätter Fredrik Brodin (M) 

Helena Göransson (L) 
Eva Wennerberg (C)§§ 11-19 

Ulla Johansson (S) 

Petra Zallin, ersätter Daniel Jobark (S) 
Lou-Lou Hillstad (SN) §§ 11-19 

Tony Nicander (V) 
Tony Björklund (SD)§§ 11-19 
Anna-Lisa Larsson (PPiN), ersätter Eva Wennerberg § 20 

Icke tjänstgörande ersättare 
Kaisa Persson (L) $5 11-19, Johanna Ekholm (M) $5 
11-19, Magnus Liljeström (S) §§ 11-19, Anna-Lisa 
Larsson (PPiN), Åse Hermansson (SN)§§ 11-19, 
Ann Brising (MP)§§ 11-19, Johann Wolf (SD)§§ 11- 
19. 

Paragrafer 
$5 10-20 

Justeringens plats och tid 
Onsdag 9 mars klockan 14:00 

Underskrifter 

Anders Karlsson (M) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justera re 

Camilla Skyttman 
Sekreterare 

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-03-02 
Anslaget sätts upp: 2022-03-09 
Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltningen 

Anslag 

Anslaget tas ned: 2022-03-31 

Underskrift Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 2(15) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

    Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Mikael Landberg, avdelningschef  
Gabriella Rodling, avdelningschef  
Sofia Stenman, avdelningschef 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 
Carin Blomberg Forest, utredare 
Johanna Olsson, controller  
Björn Engström, enhetschef § 16 Aline 
Friman Varre, politisk sekreterare 

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-03-02 

Sida 2(15) 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Mikael Landberg, avdelningschef 
Gabriella Rodling, avdelningschef 
Sofia Stenman, avdelningschef 
Anette Ritari, avdelningschef 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist 
Anette Larsson-Beckman 
Carin Blomberg Forest, utredare 
Johanna Olsson, controller 
Björn Engström, enhetschef $16 
Aline Friman Varre, politisk sekreterare 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 3(15) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

10/21 Fastställande av dagordning 
Socialnämnden tar bort följande punkter från dagordningen 

- § 17/22 Information om förvaltningens arbete med våld i nära relationer  
 
Socialnämnden lägger till följande punkter på dagordningen 

- Roland Junerud (S) anmäler en fråga om kommunens beredskap av krigsflyktingar från 
Ukraina. Nämnden beslutar att behandla frågan under punkt § 16/22 Frågestund missbruk 
då föredragande Björn Engström sitter i beredskapsgruppen.  

 
Socialnämnden behandlar ärendena i följande ordning  
§§ 10–16, § 18, § 17, §§ 19–20 
 
Med dessa ändringar fastställer Socialnämnden dagordningen. 
 
 
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-03-02 

Sida 3(15) 

10/21 Fastställande av dagordning 
Socialnämnden tar bort följande punkter från dagordningen 

§ 17 /22 Information om förvaltningens arbete med våld i nära relationer 

Socialnämnden lägger till följande punkter på dagordningen 
Roland Junerud (S) anmäler en fråga om kommunens beredskap av krigsflyktingar från 
Ukraina. Nämnden beslutar att behandla frågan under punkt § 16/22 Frågestund missbruk 

då föredragande Björn Engström sitter i beredskapsgruppen. 

Socialnämnden behandlar ärendena i följande ordning 
§§ 10-16, § 18, § 17, §§ 19-20 

Med dessa ändringar fastställer Socialnämnden dagordningen. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 4(15) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

11/22 Ekonomisk redovisning 
Johanna Olsson, controller, informerar att bokslutsstängningen har blivit förskjuten och att den 
ekonomiska redovisningen därför kommer att rapporteras på nästa nämnd.  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-03-02 

Sida 4(15) 

11/22 Ekonomisk redovisning 
Johanna Olsson, controller, informerar att bokslutsstängningen har blivit förskjuten och att den 
ekonomiska redovisningen därför kommer att rapporteras på nästa nämnd. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 5(15) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12/22 SON/2021/0007/000 

Rapport ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förvaltningen inrapporterar alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS 
som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum, eller bistånd vars verkställighet 
avbrutits i tre månader, till ansvarig tillsynsmyndighet. 

Det kan finnas olika anledningar till att ett beslut inte verkställs. Exempel på detta kan vara 
svårigheter att hitta lämpliga kontaktpersoner, kontaktfamiljer eller att den enskilde själv valt att 
tacka nej till erbjuden verkställighet för att avvakta annat erbjudande. Skälen till varför besluten inte 
är verkställda ska inte uppges i denna rapport, men meddelas Inspektionen för vård och omsorg. 

Rapportering för fjärde kvartalet 2021 
Socialförvaltningen har 14 ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera för fjärde kvartalet 2021. 
Förvaltningen har 11 ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera för fjärde kvartalet 2021.  
 
Statistikrapport över uppgifterna ska godkännas av nämnden och expedieras till kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
rapport till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0007/000-10 
Bilaga statistikrapport ej verkställda beslut; kvartal 4 2021 

Skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige 
 

 
  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-03-02 

Sida 5(15) 

§ 12/22 SON/2021/0007 /000 

Rapport ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förvaltningen inrapporterar alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap l § Sol och enligt 9 § lSS 
som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum, eller bistånd vars verkställighet 
avbrutits i tre månader, till ansvarig tillsynsmyndighet. 

Det kan finnas olika anledningar till att ett beslut inte verkställs. Exempel på detta kan vara 
svårigheter att hitta lämpliga kontaktpersoner, kontaktfamiljer eller att den enskilde själv valt att 
tacka nej till erbjuden verkställighet för att avvakta annat erbjudande. Skälen till varför besluten inte 
är verkställda ska inte uppges i denna rapport, men meddelas Inspektionen för vård och omsorg. 

Rapportering för fjärde kvartalet 2021 
Socialförvaltningen har 14 ej verkställda beslut enligt Sol att rapportera för fjärde kvartalet 2021. 
Förvaltningen har 11 ej verkställda beslut enligt lSS att rapportera för fjärde kvartalet 2021. 

Statistikrapport över uppgifterna ska godkännas av nämnden och expedieras till kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag til l beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
rapport till kommunfullmäktige. 

Besi utsu nderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0007/000-10 
Bilaga statistikrapport ej verkställda beslut; kvartal 4 2021 

Skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 6(15) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13/22 SON/2022/0015/009 

Ansökan om bidrag för 2022 BRIS 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beviljar föreningen BRIS, barnens rätt i samhället, föreningsbidrag om 30 135 för 
verksamhetsåret 2022. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Roland Junerud (S), Ulla Johansson (S), Petra Zallin (S) och Tony Nicander (V) reserverar sig mot 
beslutet.  

Ärendet 
Bris ansöker om bidrag från respektive kommun i regionen. För verksamhetsår 2022 ansöker Bris 
om 63 000 kr. Bris har i mars 2021 ansökt om bidrag för verksamhetsåret men ansökan har missats 
och är ej tidigare behandlad. I ansökan har inte presenterats hur summan har räknats fram.  
 
Enligt den så kallade lokaliseringsprincipen i 2 kap 1 § kommunallagen ska en föreningsverksamhet 
ha anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Det är alltså inte nödvändigt att 
verksamheten bedrivs inom kommunens gränser, det avgörande är att intresset är knutet till 
kommunen. Bris finansieras till stor del av insamlade medel och gåvor från privatpersoner, 
organisationer, företag och stiftelser. Till detta kommer medlemsavgifter samt bidrag från 
kommuner, landsting och andra myndigheter.  
 
Bris är en viktig länk mellan barn och ungdomar och vuxna. Organisationen fyller en viktig funktion 
för många barn som behöver en vuxen person att prata med. Att få vara anonym känns ofta tryggt 
och kan medföra att de sedan vågar gå vidare och söka hjälp i sin egen kommun. Enligt SCB:s 
befolkningsstatistik fanns det 6027 barn under 18 år i kommunen i december 2020. Ett bidrag om 5 
kr/barn, vilket har beviljats tidigare år, innebär 30 135 kronor för Nynäshamns kommun. 
Socialnämndens budget är ansträngd men bedömningen är att Bris är berättigat bidrag då det finns 
anledning att anta att kommunens barn vänder sig till verksamheten. Med anonymiteten finns inget 
sätt att veta i hur stor utsträckning barn i Nynäshamns kommun använder sig av föreningens 
stödverksamhet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar föreningen BRIS, barnens rätt i samhället, föreningsbidrag om 30 135 för 
verksamhetsåret 2022. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beviljar föreningen BRIS, barnens rätt i 
samhället, föreningsbidrag om 30 135 för verksamhetsåret 2022. 

Yrkanden 
Roland Junerud (S) och Tony Nicander (V) yrkar att socialnämnden beviljar föreningen BRIS 
föreningsbidrag om 63 000 SEK 

Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Socialnämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut mot bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag till beslut  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-03-02 

Sida 6(15) 

§ 13/22 

Ansökan om bidrag för 2022 BRIS 

SON/2022/0015/009 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beviljar föreningen BRIS, barnens rätt i samhället, föreningsbidrag om 30 135 för 
verksamhetsåret 2022. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Roland Junerud (S), Ulla Johansson (S), Petra Zallin (S) och Tony Nicander (V) reserverar sig mot 
beslutet. 

Ärendet 
Bris ansöker om bidrag från respektive kommun i regionen. För verksamhetsår 2022 ansöker Bris 
om 63 000 kr. Bris har i mars 2021 ansökt om bidrag för verksamhetsåret men ansökan har missats 
och är ej tidigare behandlad. I ansökan har inte presenterats hur summan har räknats fram. 

Enligt den så kallade lokaliseringsprincipen i 2 kap l § kommunallagen ska en föreningsverksamhet 
ha anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Det är alltså inte nödvändigt att 
verksamheten bedrivs inom kommunens gränser, det avgörande är att intresset är knutet till 
kommunen. Bris finansieras till stor del av insamlade medel och gåvor från privatpersoner, 
organisationer, företag och stiftelser. Till detta kommer medlemsavgifter samt bidrag från 
kommuner, landsting och andra myndigheter. 

Bris är en viktig länk mellan barn och ungdomar och vuxna. Organisationen fyller en viktig funktion 
för många barn som behöver en vuxen person att prata med. Att få vara anonym känns ofta tryggt 
och kan medföra att de sedan vågar gå vidare och söka hjälp i sin egen kommun. Enligt SCB:s 
befolkningsstatistik fanns det 6027 barn under 18 år i kommunen i december 2020. Ett bidrag om 5 
kr/barn, vilket har beviljats tidigare år, innebär 30 135 kronor för Nynäshamns kommun. 
Socialnämndens budget är ansträngd men bedömningen är att Bris är berättigat bidrag då det finns 
anledning att anta att kommunens barn vänder sig till verksamheten. Med anonymiteten finns inget 
sätt att veta i hur stor utsträckning barn i Nynäshamns kommun använder sig av föreningens 
stödverksa m het. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beviljar föreningen BRIS, barnens rätt i samhället, föreningsbidrag om 30 135 för 
verksamhetsåret 2022. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beviljar föreningen BRIS, barnens rätt i 
samhället, föreningsbidrag om 30 135 för verksamhetsåret 2022. 

Yrkanden 
Roland Junerud (S) och Tony Nicander (V) yrkar att socialnämnden beviljar föreningen BRIS 
föreningsbidrag om 63 000 SEK 

Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Socialnämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut mot bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag till beslut 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 7(15) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att bifalla 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

Tony Nicander (V) begär votering  

Ordförande utser arbetsutskottets förslag till beslut som huvudförslag och till Ja i voteringen 

Ledamot  Ja Nej Deltar ej  
Anders Karlsson (M) X   
Gunnel Jonsson (M)  X   
Christina Sönnergren (M)  X   
Helena Göransson (L) X   
Eva Wennerberg (C) X   
Roland Junerud (S)  X  
Ulla Johansson (S)  X  
Petra Zallin (S)  X  
Lou-Lou Hillstad (SN)  X  
Tony Nicander (V)   X  
Tony Björklund (SD) X   

 

6 röstar för bifall och 5 röstar för avslag.  

Ordförande finner att socialnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut att bevilja 
föreningen BRIS, barnens rätt i samhället, föreningsbidrag om 30 135 för verksamhetsåret 2022 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0015/009-2 
Bris ansökan om verksamhetsbidrag från socialnämnden i Nynäshamns kommun 
Bris långsiktiga plan 2017-2019 
Ansökningsbrev Bris 
Bris Budget Prognos 2021-2022 
BRIS årsberättelse 2019 uppslag 
Bris stadgar beslutade 20190518 
Inbjudan Bris nätverk 
 

Skickas till 
Bris, Olle Pallin-Cox Regionombud Bris 
Bris.mitt@bris.se 
Akt 
 

 

  

Nynäshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-03-02 

Sida 7(15) 

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt ovan och finner att socialnämnden beslutar att bifalla 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Tony Nicander (V) begär votering 

Ordförande utser arbetsutskottets förslag till beslut som huvudförslag och til l Ja i voteringen 

Ledamot Ja Nej Deltar ej 

Anders Karlsson (M) x 
Gunnel Jonsson (M) x 
Christina Sönnergren (M) x 
Helena Göransson (L) x 
Eva Wennerberg (C) x 
Roland Junerud (S) x 
Ulla Johansson (S) x 
Petra Zallin (S) x 
Lou-Lou Hillstad (SN) x 
Tony Nicander (V) x 
Tony Björklund (SD) x 

6 röstar för bifall och 5 röstar för avslag. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut att bevilja 
föreningen BRIS, barnens rätt i samhället, föreningsbidrag om 30 135 för verksamhetsåret 2022 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2022/0015/009-2 
Bris ansökan om verksamhetsbidrag från socialnämnden i Nynäshamns kommun 
Bris långsiktiga plan 2017-2019 
Ansökningsbrev Bris 
Bris Budget Prognos 2021-2022 
BRIS årsberättelse 2019 uppslag 
Bris stadgar beslutade 20190518 
Inbjudan Bris nätverk 

Skickas till 
Bris, Olle Pallin-Cox Regionombud Bris 
Bris.mitt@bris.se 
Akt 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

mailto:Bris.mitt@bris.se


 

PROTOKOLL Sida 8(15) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14/22 SON/2022/0029/002 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Delegationsbeslut och delegationslistor 

Skickas till 
Akten 
 

 

  

Nynäshamns 
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Sammanträdesdatum 
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§ 14/22 SON/2022/0029/002 

Redovisning av delegationsbeslut januari 2022 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för januari 2022. 

Besi utsu nderlag 
Bilaga - Delegationsbeslut och delegationslistor 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 9(15) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 15/22 SON/2022/0065/001 

Information upphandling Matinköp 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Protokollsanteckningar 
Nämnden önskar att förvaltningen följer upp insatsen ett år från det att projektet startat. 
Utvärderingen av insatsen ska inkludera synpunkter från brukarna.  

Ärendet 
Förvaltningen har inlett ett upphandlingsförfarande med Upphandling Södertörn i syfte att se vilka 
leverantörer och vilka kostnader som kan vara förknippade med att förändra insatsen stöd med 
matinköp. Ambitionen från förvaltningens sida är flerfaldig: 

1. Vi eftersträvar en effektivisering av verksamheterna, vi ska kunna göra mer med samma 
resurser. 

2. Vi eftersträvar en ökad digitalisering av våra verksamheter för att möta krav på 
effektivisering men också brukarnas allt högre krav på digitala tjänster och arbetssätt inom 
kommunala sektorer. 

3. Vi eftersträvar så stor brukartid av den tillgängliga arbetstiden som det är möjligt. 

Den nu aktuella upphandlingen kommer även påverka andra sektorers möjlighet att beställa 
mat/varor över nätet. Exempelvis caféverksamheter i skolan etc., samordningen över 
förvaltningsgränserna står Josefine Gustafsson för. För förvaltningens del kommer det innebära en 
kostnad på ca 1 mnkr som kommer synas på ett annat ansvar än hemtjänstens. Det är därför av 
vikt att nämnden ges information om detta i god tid och att det finns en samsyn kring införandet av 
projektet.  

Kostnaden baseras på att kommunen står för leveransavgiften och den enskilde brukaren betalar för 
sina matvaror. Principen är samma som om en privatperson nyttjar någon av de möjligheter som 
idag finns med att beställa matvaror på nätet. Förvaltningen har vid flera tillfällen informerat 
nämnden om ambitionen och syftet med projektet, det är dock först nu vi kan se de ekonomiska 
konsekvenserna. 

Förvaltningen är övertygad om att förändringen av insatsen stöd till matinköp över tid kommer 
innebära en besparing för förvaltningen samtidigt som det innebär ökad brukartid, dvs personal 
kommer finnas med brukaren mer tid med den förändrade insatsen än vad som annars hade varit 
fallet. Vidare förväntar vi oss en klar förbättring avseende arbetsvillkoren för medarbetarna när 
hantering av kontanter och tunga matkassar i princip försvinner.  

Insatsen stöd till matinköp ger idag utförarna en schablontid på 45 minuter. Det är ca 330 brukare 
inom hemtjänsten som idag har insatsen. Ambitionen är att insatsen, när införandet har stabiliserats 
och alla förstår vad som ska göras, kommer ta ca 30 minuter i anspråk. Vi har räknat på att varje 
brukare får stödet två gånger i månaden, i snitt, vilket ger en tidsmässig besparing på 30 minuter i 
månaden gånger 330 brukare gånger 12 månader. 

Införandet av insatsen kommer ske succesivt och vi kommer börja med egen regi innan vi kopplar 
på LOV – företagen. Förhoppningen är att vi kommer igång under våren – försommaren. 

Omvärldsanalys 
Vi har tittat noga på andra kommuner som har infört insatsen, exempelvis aviserade Huddinge den 
11/2 att de inför förändringen på bred front i sin hemtjänst. Vidare har vi haft avstämningsmöte 
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Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Protokol Isa nteckni nga r 
Nämnden önskar att förvaltningen följer upp insatsen ett år från det att projektet startat. 
Utvärderingen av insatsen ska inkludera synpunkter från brukarna. 

Ärendet 
Förvaltningen har inlett ett upphandlingsförfarande med Upphandling Södertörn i syfte att se vilka 
leverantörer och vilka kostnader som kan vara förknippade med att förändra insatsen stöd med 
matinköp. Ambitionen från förvaltningens sida är flerfaldig: 

l. Vi eftersträvar en effektivisering av verksamheterna, vi ska kunna göra mer med samma 
resurser. 

2. Vi eftersträvar en ökad digitalisering av våra verksamheter för att möta krav på 
effektivisering men också brukarnas allt högre krav på digitala tjänster och arbetssätt inom 

kommunala sektorer. 
3. Vi eftersträvar så stor brukartid av den tillgängliga arbetstiden som det är möjligt. 

Den nu aktuella upphandlingen kommer även påverka andra sektorers möjlighet att beställa 
mat/varor över nätet. Exempelvis cafeverksamheter i skolan etc., samordningen over 
förvaltningsgränserna står Josefine Gustafsson för. För förvaltningens del kommer det innebära en 
kostnad på ca l mnkr som kommer synas på ett annat ansvar än hemtjänstens. Det är därför av 
vikt att nämnden ges information om detta i god tid och att det finns en samsyn kring införandet av 
projektet. 

Kostnaden baseras på att kommunen står för leveransavgiften och den enskilde brukaren betalar för 
sina matvaror. Principen är samma som om en privatperson nyttjar någon av de möjligheter som 
idag finns med att beställa matvaror på nätet. Förvaltningen har vid flera tillfällen informerat 
nämnden om ambitionen och syftet med projektet, det är dock först nu vi kan se de ekonomiska 
konsekvenserna. 

Förvaltningen är övertygad om att förändringen av insatsen stöd till matinköp över tid kommer 
innebära en besparing för förvaltningen samtidigt som det innebär ökad brukartid, dvs personal 
kommer finnas med brukaren mer tid med den förändrade insatsen än vad som annars hade varit 
fallet. Vidare förväntar vi oss en klar förbättring avseende arbetsvillkoren för medarbetarna när 
hantering av kontanter och tunga matkassar i princip försvinner. 

Insatsen stöd till matinköp ger idag utförarna en schablontid på 45 minuter. Det är ca 330 brukare 
inom hemtjänsten som idag har insatsen. Ambitionen är att insatsen, när införandet har stabiliserats 
och alla förstår vad som ska göras, kommer ta ca 30 minuter i anspråk. Vi har räknat på att varje 
brukare får stödet två gånger i månaden, i snitt, vilket ger en tidsmässig besparing på 30 minuter i 
mänaden ganger 330 brukare ganger 12 mänader. 

Införandet av insatsen kommer ske succesivt och vi kommer börja med egen regi innan vi kopplar 
på LOV - företagen. Förhoppningen är att vi kommer igång under v r e n  - försommaren. 

Omvärldsanalys 
Vi har tittat noga på andra kommuner som har infört insatsen, exempelvis aviserade Huddinge den 
11/2 att de inför förändringen på bred front i sin hemtjänst. Vidare har vi haft avstämningsmöte 
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med Haninge som har haft insatsen i ett av sina hemtjänstområden i ca ett års tid och de var väldigt 
positiva till resultatet. Likaså har Vaxholm infört insatsen för några år sedan med gott resultat. 
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positiva till resultatet. Likaså har Vaxholm infört insatsen för några år sedan med gott resultat. 
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16/22 Information internutredning  
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist informerar nämnden om den pågående internutredningen 
gällande hanteringen av avrop konsulter. Förvaltningen har hittills i processen överlämnat pågående 
avrop till AU för beslut, samt påbörjat insamling av alla avtal 2021-2022 inför den kommande 
analysfasen. 
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gällande hanteringen av avrop konsulter. Förvaltningen har hittills i processen överlämnat pågående 
avrop till AU för beslut, samt påbörjat insamling av alla avtal 2021-2022 inför den kommande 
analysfasen. 
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17/22 Frågestund missbruk 
Björn Engström, enhetschef informerar nämnden om kommunens arbete med missbruk utifrån 
inkomna frågeställningar från ledamöterna.  

Björn önskar att förvaltningens framtida arbete med att motverka beroendeproblematik ska vara 
både behandlade, men också skadereducerande/uppsökande. Det innebär bland annat att 
socialsekreterarna ska ha möjlighet att arbeta uppsökande, att programmet bostad först används 
samt att klienterna ska få stöd till fungerande sysselsättning.  

Björn rapporterar att kommunens omhändertaganden inom ramen för Lag (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM) sjunker längre i åldrarna, samt att klienterna ofta har en samsjuklighet 
och erhåller insatser från både funktionshinderområdet och IFO.  

Nämnden behandlar frågan om Nynäshamns krigsberedskap till följd av kriget i Ukraina  

Marlen Terrell informerar att Migrationsverket har kontaktat kommunen om att myndigheten startat 
upp ankomstarbetet tillsammans med gränspolisen. Även Stockholm stads socialjour har kontaktat 
kommunen och informerat om att de har öppet dygnet kan vara behjälpliga med att vara på plats 
om behov finns. Liknande insats de gjorde tidigare vid Afghankrisen, att vara på plats vid Arlanda 
och ge stöd. Migrationsverket har i dagsläget god tillgång av boendeplatser.  

Björn Engström informerar att han deltagit i ett uppstartsmöte för krisledningsgruppen och fått en 
lägesbeskrivning av den nuvarande situationen. Det finns en beredskapsgrupp som Nynäshamn 
ingår i och den består av Länsstyrelsen Stockholm, Migrationsverket, Nynäshamns kommun och 
Sigtuna kommun. Nynäshamn och Sigtuna är anvisningskommuner utifrån närhet till hamn/flygplats.  

Viktigt att veta är att det är Migrationsverket som är ansvariga för mottagandet och om behov finns 
kontaktar de respektive kommun om de behöver bistå med insatser eller boende.  
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17/22 Frågestund missbruk 
Björn Engström, enhetschef informerar nämnden om kommunens arbete med missbruk utifrån 
inkomna frägeställningar frän ledamöterna. 

Björn önskar att förvaltningens framtida arbete med att motverka beroendeproblematik ska vara 
både behandlade, men också skadereducerande/uppsökande. Det innebär bland annat att 
socialsekreterarna ska ha möjlighet att arbeta uppsökande, att programmet bostad först används 
samt att klienterna ska få stöd till fungerande sysselsättning. 

Björn rapporterar att kommunens omhändertaganden inom ramen för Lag (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM) sjunker längre i åldrarna, samt att klienterna ofta har en samsjuklighet 
och erhäller insatser frän bade funktionshinderomrädet och IFO. 

Nämnden behandlar frågan om Nynäshamns krigsberedskap till följd av kriget i Ukraina 

Marlen Terrell informerar att Migrationsverket har kontaktat kommunen om att myndigheten startat 
upp ankomstarbetet tillsammans med gränspolisen. Även Stockholm stads socialjour har kontaktat 
kommunen och informerat om att de har öppet dygnet kan vara behjälpliga med att vara på plats 
om behov finns. Liknande insats de gjorde tidigare vid Afghankrisen, att vara på plats vid Arlanda 
och ge stöd. Migrationsverket har i dagsläget god tillgång av boendeplatser. 

Björn Engström informerar att han deltagit i ett uppstartsmöte för krisledningsgruppen och fått en 
lägesbeskrivning av den nuvarande situationen. Det finns en beredskapsgrupp som Nynäshamn 
ingår i och den består av Länsstyrelsen Stockholm, Migrationsverket, Nynäshamns kommun och 
Sigtuna kommun. Nynäshamn och Sigtuna är anvisningskommuner utifrån närhet till hamn/flygplats. 

Viktigt att veta är att det är Migrationsverket som är ansvariga för mottagandet och om behov finns 
kontaktar de respektive kommun om de behöver bistå med insatser eller boende. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

PROTOKOLL Sida 13(15) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-03-02  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

18/22 Förvaltningen informerar 
Sofia Stenman, avdelningschef, informerar om verksamheterna inom LSS-boende med anledning av 
den nyöppnade servicebostaden. Boendena ses över och funktionshinderområdet och 
beställaravdelningen samverkar nära i frågan.  

Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist informerar om en stämningsansökan om vanvård på 60-talet. 
Socialnämnden tog beslut i frågan under 2020. En advokatbyrå har anlitats för att driva frågan. Det 
sker stämningar likt denna i ett hundratal ärenden i andra kommuner.  
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Sofia Stenman, avdelningschef, informerar om verksamheterna inom LSS-boende med anledning av 
den nyöppnade servicebostaden. Boendena ses över och funktionshinderområdet och 
beställaravdelningen samverkar nära i frågan. 

Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist informerar om en stämningsansökan om vanvård på 60-talet. 
Socialnämnden tog beslut i frågan under 2020. En advokatbyrå har anlitats för att driva frågan. Det 
sker stämningar likt denna i ett hundratal ärenden i andra kommuner. 
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19/22 Övriga frågor 
Socialdemokraterna har anmält en övrig fråga till förvaltningen rörande desinformationskampanjen 
om LVU av utlandsfödda ungdomar. Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om att 
socialstyrelsen gick ut med information om socialtjänsten och LVU och det är den informationen som 
kommunen använder sig av. Informationen har spridits till berörda verksamheter inom kommunen. 
Säkerhetschef är inkopplad för bedömning av hotbild. Socialförvaltningen har i dagsläget inte 
mottagit några hot, varken mot verksamheter eller enskilda handläggare men följer ärendet noga. 

Socialdemokraternas tidigare inkomna övriga fråga gällande frågor om hemtjänstutredningen 
bordläggs och kommer att behandlas på nämnden den 30:e mars. Även Vänsterpartiets uppkomna 
fråga om facklig samverkan kommer att behandlas under nämnda punkt.  
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om LVU av utlandsfödda ungdomar. Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om att 
socialstyrelsen gick ut med information om socialtjänsten och LVU och det är den informationen som 
kommunen använder sig av. Informationen har spridits till berörda verksamheter inom kommunen. 
Säkerhetschef är inkopplad för bedömning av hotbild. Socialförvaltningen har i dagsläget inte 
mottagit några hot, varken mot verksamheter eller enskilda handläggare men följer ärendet noga. 

Socialdemokraternas tidigare inkomna övriga fråga gällande frågor om hemtjänstutredningen 
bordläggs och kommer att behandlas på nämnden den 30:e mars. Även Vänsterpartiets uppkomna 
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20/21 Sekretessärende 1 – faderskapsutredning 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 
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20/21 Sekretessärende l - faderskapsutredning 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen 
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 
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