
 

PROTOKOLL Sida 1(20) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-29  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-09-29 
Anslaget sätts upp: 2020-10-06             Anslaget tas ned: 2020-10-28 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen  
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2020-09-29 kl. 09.00-12:42 
Mötet ajournerades 09:14-09:21 
Mötet ajournerades 10:02-10:15 
Mötet ajournerades 10:31-10:33 
Mötet ajournerades 10:45-11:00 

Beslutande 
Antonella Pirrone (S), ordförande 
Anders Karlsson (M), 1:a vice ord 
Roland Junerud (S), 2:a vice ord 
Fredrik Brodin (M), via Teams 
Helena Göransson (L) 
Eva Wennerberg (C), via Teams 
Ulla Johansson (S), via Teams 
Lou-Lou Hillstad (SN) 
Johan Wolf (SD) 
Tony Nicander (V) 
Ie Frisén (S), ersätter Maud Pettersson (S), via Teams 

 

   
Icke tjänstgörande ersättare 
Noomi Hertzberg-Öberg (KD), via Teams 
Gunnel Jonsson (M), via Teams 
Greta Olin Landström (PPin), via Teams 
Ie Frisén (S), via Teams 
Kathe Nilsson (S), via Teams 
Ola Hägg (S), via Teams 
Parvane Ahmadi (SN), via Teams 
Sophie Sandin (V), via Teams 
Rebecca Ädel (SD), via Teams 

 

 
Paragrafer 
§§ 108-109, §§ 111-114, §§ 116-119 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset, plan 3, 2020-10-06, kl. 15:00 

Underskrifter 
 

 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 

 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare  
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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-09-29 
Anslaget sätts upp: 2020-09-29   Anslaget tas ned: 2020-10-21 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen  

Underskrift      Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
Landsort, 2020-09-29 kl. 09.00-12:42 
Mötet ajournerades 09:14-09:21 
Mötet ajournerades 10:02-10:15 
Mötet ajournerades 10:31-10:33 
Mötet ajournerades 10:45-11:00 

Beslutande 
Antonella Pirrone (S), ordförande 
Anders Karlsson (M), 1:a vice ord 
Roland Junerud (S), 2:a vice ord 
Fredrik Brodin (M), via Teams 
Helena Göransson (L) 
Eva Wennerberg (C), via Teams 
Ulla Johansson (S), via Teams 
Lou-Lou Hillstad (SN) 
Johan Wolf (SD) 
Tony Nicander (V) 
Ie Frisén (S), ersätter Maud Pettersson (S), via Teams 

Icke tjänstgörande ersättare 
Noomi Hertzberg-Öberg (KD), via Teams 
Gunnel Jonsson (M), via Teams 
Greta Olin Landström (PPin), via Teams 
Ie Frisén (S), via Teams 
Kathe Nilsson (S), via Teams 
Ola Hägg (S), via Teams 
Parvane Ahmadi (SN), via Teams 
Sophie Sandin (V), via Teams 
Rebecca Ädel (SD), via Teams 

Paragrafer 
§ 110, § 115

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset, plan 0, 2020-09-29, kl. 15:00 

Underskrifter 

Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

Olivia Gustafsson 
Sekreterare  
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Övriga deltagare 
Marlen Terrell (förvaltningschef) 
Annette Ritari (avdelningschef) 
Elisabeth Broman (tf avdelningschef) §§ 109-110 
Håkan Lythell (controller) § 110 
Dan Olén (ekonomichef) § 110 
Gabriella Rodling (avdelningschef), § 109, § 117 
Anna Kessling (administrativ chef) 
Olivia Gustafsson (nämndsekreterare/jurist) 
Johanna Briving (kvalitétsutvecklare) 
Anne-Li Hagman Larsson (politisk sekreterare) 
Emma Solander (politisk sekreterare) § 109 
Nathalie Majdek Mathisen (politisk sekreterare) 
Aline Varre (politisk sekreterare) 
Marie Eriksson (kommunikatör), § 109 
Jenny Wredenborg (HR-partner), § 109 
Thomas Johansson (facklig representant, Vision) §§ 109-110 
Björn Engström (enhetschef), § 114 
Camilla Fallmark (MAS), § 117 
Sofia Stenman (avdelningschef) §§ 110-114 
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Innehållsförteckning              

  

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 108/20 Fastställande av dagordning 

  Beslutspunkter 

§ 109/20 Utredning av hemtjänst i egen regi 
§ 110/20 Verksamhetsberättelse tertial 2 2020 till Socialnämnden 
§ 111/20 Internkontrollplan för socialnämnden 2020 
§ 112/20 Utredning boendestöd 
§ 113/20 Redovisning av delegationsbeslut augusti 2020 
§ 114/20 Avtal med Manscentrum 
§ 115/20 Rapport angående åtgärder som vidtagits med anledning av risk- och 

sårbarhetsanalysen 

  Informationsärenden 

§ 116/20 Information om åtgärder för att minska arbetslöshet 
§ 117/20 Information kopplat till ordförandeförslag om ensamhet bland äldre 
§ 118/20 Övriga informationsärenden 

§ 119/20 Övriga frågor 
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108/20 Fastställande av dagordning 
Socialnämnden behandlar ärendena i följande ordning §§ 108-112, § 115, §§ 113-114, §§ 116-119. 
 
Socialnämnden fastställer dagordningen enligt utskick. 
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§ 109/20 SON/2020/0165/000-5 

Utredning av hemtjänst i egen regi 
Socialnämndens beslut 
Socialnämndens beslutar 
1.        att genomföra en fördjupad analys av samtliga ekonomiska förutsättningar, en  
           organisatorisk genomgång samt verksamhetsförutsättningar för hemtjänsten som helhet.  
           Dessa i syfte att bättre förstå vilken tilldelning av resurser äldreomsorgen behöver i  
           internbudgeten för år 2021. 
 
2.        att Socialförvaltningen tar hjälp av företagshälsovården i samråd med HR avdelningen för  
           att först göra en orsaksanalys av den höga sjukfrånvaron inom hemtjänst i egen regi och att  
           företagshälsovården är en del av arbetet med att få ner sjukfrånvaron även efter  
           orsaksanalysen är gjord. 
 
3.        att ta med de totala konsekvenserna för kommunen med en reducerad verksamhet inom  
           bemanningscentrum som idag är placerad under kommunstyrelsen. 
 
4.        att socialnämnden får ta del av och yttra sig över alla analys/utredningsdirektivet innan  
           analyser/utredningar påbörjas gällande hemtjänsten i egen regi. 
 
5.        att socialnämnden får kvartalsvis återrapportering på hur arbetet med att förbättra  
           hemtjänst i egen regi fortskrider. 
 
6.        att socialnämnden får en fullständig genomgång av hur översynen och åtgärderna av  
           hemtjänst i egen regi har fortskridit efter 12 månader. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Antonella Pirrone (KD), Anders Karlsson (M), Helena Göransson (L), Fredrik Brodin (M) och Eva 
Wennerberg (C) reserverar sig mot beslutet.  

Greta Olin Landström (PPin) inkommer med ett yttrande från Pensionärspartiet angående ärendet, 
se bilaga 7.  

Protokollsanteckningar 
Tony Nicander (V) begär ajournering och Socialnämnden ajourneras 09:14-09:21 

Tony Nicander (V) begär ajournering och Socialnämnden ajourneras 10:02-10:15 

Antonella Pirrone (KD) begär ajournering och Socialnämnden ajourneras 10:31-10:33 

Ärendet 
I samband med att socialnämnden antog 2020 års verksamhetsplan och internbudget fattade 
nämnden beslut om vissa effektiviseringsuppdrag. Ett av dessa uppdrag var att utreda om nämnden 
skulle behålla hemtjänsten i egen regi eller om den skulle bedrivas i privat regi. För genomförandet 
av utredningen har socialförvaltningen begärt stöd av kommunstyrelseförvaltningen. 
 
I utredningen konstateras att Nynäshamns hemtjänst i egen regi till synes är relativt kostnads-
effektiv. Dock är den dyrare per enhet jämfört med de fristående leverantörerna i kommunen. 
Mellanskillnaden uppgår till mellan tre till sex miljoner kr årligen. Detta är den förväntade 
besparingen som skulle göras om kommunen upphör med egen regi under dag- och kvällstid.  
 
Utredningen presenterar fem olika alternativ för att gå vidare. Det första alternativet är att 
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kompensera verksamheten för underskotten. Alternativ två, tre och fyra handlar om att avveckla 
egen regi till förmån för fristående leverantör. Det femte alternativet är att försöka åstadkomma en 
effektivisering av egen regi genom en översyn.  
 
Utredningen tar inte ställning för om kommunen ska gå vidare i ärendet.  
 
Inför beslut i nämnden har det inkommit 3 skrivelser med yttranden som bifogas protokollet, se 
Bilaga 1 – förslag från Alliansen, Bilaga 2+3 – förslag från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 
Sverigedemokraterna samt Bilaga 5 – förslag från Sorundanet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen överlämnar utredningen till Socialnämnden utan eget ställningstagande. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott förordar alternativ 2 inför beslut i Socialnämnden.   

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar bifall till Alliansen förslag att återremittera ärendet till 
socialförvaltningen, se Bilaga 1, i syfte 

1. att i enlighet med alternativ 5 genomföra en djupare analys av verksamhetens ekonomi, 
organisation och verksamhet, i syfte att hitta en balans mellan budget, kvalitet och 
organisation 

2. att jämföra verksamheten mot andra kommuner för att utröna om det finns 
åtgärder/insatser/metodik som kan tillämpas i Nynäshamn. Jämförelsen bör göras med 2-4 
kommuner med liknande struktur, geografi och verksamhet för att få en adekvat jämförelse 

3. att med stöd av HR-avdelningen närmare analysera och föreslå lämpliga åtgärder/insatser 
som kan reducera sjukfrånvaron 

4. Utredningen bör hanteras oerhört skyndsamt med hänsyn till vår personal. 

Tony Nicander (V), Johan Wolf (SD) och Roland Junerud (S) yrkar bifall till förslaget från 
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, se Bilaga 2 och Bilaga 3: 

1. att genomföra en fördjupad analys av samtliga ekonomiska förutsättningar, en 
organisatorisk genomgång samt verksamhetsförutsättningar för hemtjänsten som helhet. 
Dessa i syfte att bättre förstå vilken tilldelning av resurser äldreomsorgen behöver i 
internbudgeten för år 2021. 

2. att Socialförvaltningen tar hjälp av företagshälsovården i samråd med HR avdelningen för 
att först göra en orsaksanalys av den höga sjukfrånvaron inom hemtjänst i egen regi och att 
företagshälsovården är en del av arbetet med att få ner sjukfrånvaron även efter 
orsaksanalysen är gjord. 

3. att ta med de totala konsekvenserna för kommunen med en reducerad verksamhet inom 
bemanningscentrum som idag är placerad under kommunstyrelsen. 

4. att socialnämnden får ta del av och yttra sig över alla analys/utredningsdirektivet innan 
analyser/utredningar påbörjas gällande hemtjänsten i egen regi. 

5. att socialnämnden får kvartalsvis återrapportering på hur arbetet med att förbättra 
hemtjänst i egen regi fortskrider. 

6. att socialnämnden får en fullständig genomgång av hur översynen och åtgärderna av 
hemtjänst i egen regi har fortskridit efter 12 månader. 

Lou-Lou Hillstad (SN) yrkar bifall till förslag från Sorundanet, se Bilaga 5: 
1. Enligt “Alternativ 5.: Översyn av hemtjänst i egen regi” 

a. att “HR-avdelningen tillsammans med socialförvaltningen får i uppdrag att reducera 
sjukfrånvaron”. 
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b. att “En utredning görs om bemanningscenter är det optimala sättet att 
tillhandahålla vikarier på. I Lidingö finns inte en centraliserad bemanningspool för 
det anses komma för långt från verksamheten och bli för dyrt”. 

2. Att socialnämnden får ta del av och yttra sig över alla analyser/utredningsdirektivet gällande 
hemtjänsten i egen regi innan dessa påbörjas. 

3. För att bättre förstå vilken tilldelning av resurser hemtjänsten behöver i internbudgeten för 
år 2021 yrkar vi: 

a. att en fördjupad analys av samtliga ekonomiska förutsättningar genomförs 
b. att en organisatorisk genomgång genomförs 
c. att verksamhetsförutsättningar för hemtjänsten som helhet utreds. 

4. För att minska den höga sjukfrånvaron inom hemtjänst i egen regi yrkar vi: 
a. att en orsaksanalys av den höga sjukfrånvaron genomförs av företagshälsovården i 

samråd med HR-avdelningen 
b. att efter orsaksanalysen är genomförd ska företagshälsovården involveras i arbetet 

med att minska sjukfrånvaron 
5. Att utreda de totala konsekvenserna för kommunen med en reducerad verksamhet inom 

bemanningscentrum som idag är placerad under kommunstyrelsen. 
6. Att socialnämnden får kvartalsvisa återrapporter beträffande hur arbetet med att förbättra 

hemtjänsten i egen regi fortskrider. 
7. Att socialnämnden får en fullständig genomgång av hur översynen och åtgärderna av 

hemtjänst i egen regi har utvecklats efter 12 månader. 

För de fall socialnämnden beslutar att avslå yrkandet om återremiss yrkar Antonella Pirrone (KD), 
ordförande, att hemtjänst i egen regi avvecklas med förmån för LOV enligt alternativ 2, se bilaga 6. 

Propositionsordning 
Socialnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition 1 
Bifall till Alliansens förslag till beslut att återremittera ärendet ställs mot avslag. 

För de fall Socialnämnden beslutar om avslag till yrkandet om återremiss ställs proposition 2. 

Proposition 2 
Bifall till Antonella Pirrones (KD) yrkande enligt alternativ 2 ställs mot bifall till Vänsterpartiet, 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraternas förslag till beslut och mot bifall till Sorundanets 
förslag till beslut.  

Proposition 
Proposition 1 
Ordförande ställer bifall till Alliansens förslag till beslut om återremiss mot avslag och finner att 
Socialnämnden beslutar att avslå Alliansens förslag till beslut om återremiss. 

Proposition 2 
Ordförande ställer bifall till Antonella Pirrones (KD) yrkande enligt alternativ 2 mot bifall till 
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraternas förslag till beslut och mot bifall till 
Sorundanets förslag till beslut och finner att Socialnämnden beslutar att bifall Antonella Pirrones 
(KD) yrkande att hemtjänst i egen regi avvecklas med förmån för LOV enligt alternativ 2.  

Roland Junerud (S) begär votering. 

Propositionsordning för omröstningen 
Ordförande utser bifall till Antonella Pirrones (KD) yrkande enligt alternativ 2 till huvudförslag i 
omröstningen.  
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Socialnämnden beslutar att godkänna följande propositionsordning för omröstningen: 

Omröstningsproposition 1 
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraternas förslag till beslut ställs mot 
Sorundanets förslag till beslut för att utse ett motförslag till huvudförslaget.  

Omröstningsproposition 2 
Bifall till huvudförslaget, Antonella Pirrones (KD) yrkande enligt alternativ 2, ställs mot bifall till 
motförslaget som utses i omröstningsproposition 1. 

Proposition för omröstningen 
Omröstningsproposition 1 
Ordförande ställer Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraternas förslag till beslut 
mot Sorundanets förslag till beslut finner att Socialnämnden beslutar att utse Vänsterpartiet, 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraternas förslag till beslut till motförslag. 

Omröstningsproposition 2 
Ordförande ställer bifall till Antonella Pirrones (KD) yrkande enligt alternativ 2 mot bifall till 
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraternas förslag till beslut. 

Ordförande utser bifall Antonella Pirrones (KD) yrkande enligt alternativ 2 till JA och bifall 
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraternas förslag till beslut till NEJ.  

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Antonella Pirrone (KD) X   
Anders Karlsson (M) X   
Fredrik Brodin (M) X   
Helena Göransson (L) X   
Eva Wennerberg (C) X   
Roland Junerud (S)  X  
Ie Frisén (S)  X  
Ulla Johansson (S)  X  
Lou-Lou Hillstad (SN)  X  
Johan Wolf (SD)  X  
Tony Nicander (V)  X  

 

Ordförande konstaterar att 5 ledamöter har röstat JA och 6 ledamöter har röstat NEJ,  

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar att bifalla Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 
Sverigedemokraternas förslag till beslut att: 
1.        att genomföra en fördjupad analys av samtliga ekonomiska förutsättningar, en  
           organisatorisk genomgång samt verksamhetsförutsättningar för hemtjänsten som helhet.  
           Dessa i syfte att bättre förstå vilken tilldelning av resurser äldreomsorgen behöver i  
           internbudgeten för år 2021. 
 
2.        att Socialförvaltningen tar hjälp av företagshälsovården i samråd med HR avdelningen för  
           att först göra en orsaksanalys av den höga sjukfrånvaron inom hemtjänst i egen regi och att  
           företagshälsovården är en del av arbetet med att få ner sjukfrånvaron även efter  
           orsaksanalysen är gjord. 
 
3.        att ta med de totala konsekvenserna för kommunen med en reducerad verksamhet inom  
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           bemanningscentrum som idag är placerad under kommunstyrelsen. 
 
4.        att socialnämnden får ta del av och yttra sig över alla analys/utredningsdirektivet innan  
           analyser/utredningar påbörjas gällande hemtjänsten i egen regi. 
 
5.        att socialnämnden får kvartalsvis återrapportering på hur arbetet med att förbättra  
           hemtjänst i egen regi fortskrider. 
 
6.        att socialnämnden får en fullständig genomgång av hur översynen och åtgärderna av  
           hemtjänst i egen regi har fortskridit efter 12 månader. 

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 75/20 – Utredning av hemtjänst i egen regi 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0165/000-3 
Utredningsrapport – Förutsättningar att avveckla hemtjänst i egen regi, daterat 2020-08-24 
Beslut SON § 13/20 - Förslag till åtgärder inför budgetår 2020 
Bilaga 1 Förslag till effektiviseringar 
Information SON § 94, 2020-09-01 - Information om utredning av hemtjänst i egen regi 
Bilaga 1 - Särskilt yttrande hemtjänst 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 

 
  



Datum  2020-09-28 

 Alliansens förslag kring hemtjänstutredningen

Ärendet 

Nynäshamns kommun har sedan 2010 Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten, vilket 
innebär att företag kan bedriva hemtjänstverksamhet i Nynäshamn. Idag finns fem 
hemtjänstföretag i kommunen och 58 % av kommunens hemtjänsttagare använder privata 
hemtjänstföretag under LOV och 42 % använder den kommunala hemtjänsten. 

Socialnämnden beslutade den 28 januari att utreda om vi ska ha kvar hemtjänst i kommunal 
regi. Utredningen är nu färdig och innehåller fem olika alternativ. 

I utredningen konstateras att Nynäshamns hemtjänst i egen regi till synes är relativt 
kostnadseffektiv. Dock är den dyrare per enhet jämfört med de fristående leverantörerna i 
kommunen. Mellanskillnaden uppgår till mellan tre till sex miljoner kr årligen, vilket även är den 
potentiella besparingen om kommunen upphör med egen regi under dag- och kvällstid.  

Vi i Alliansen tycker att det är viktigt med en välfungerande kommunal hemtjänst med sund 
ekonomi och friska medarbetare. Vi behöver reformera vår egen hemtjänst på ett sådant sätt 
att brukaren får högsta möjliga kvalitet för varje spenderad krona samtidigt som vi har och för 
en god personalpolitik. Detta utan att på orättvist sätt konkurrera med våra befintliga LOV-
företag. 

Därför föreslår Alliansen socialnämnden besluta: 

Att Återremittera ärendet till socialförvaltningen, i syfte  

 att i enlighet med alternativ 5 genomföra en djupare analys av verksamhetens ekonomi,
organisation och verksamhet, i syfte att hitta en balans mellan budget, kvalitet och
organisation

 att jämföra verksamheten mot andra kommuner för att utröna om det finns
åtgärder/insatser/metodik som kan tillämpas i Nynäshamn. Jämförelsen bör göras med
2-4 kommuner med liknande struktur, geografi och verksamhet för att få en adekvat
jämförelse

 Att med stöd av HR-avdelningen närmare analysera och föreslå lämpliga
åtgärder/insatser som kan reducera sjukfrånvaron

Utredningen bör hanteras oerhört skyndsamt med hänsyn till vår personal. 

_______________________ 
För Alliansen, 

Antonella Pirrone 
socialnämndens ordförande 

Bilaga 1



Ärende 109:20 - Utredning av hemtjänst i egen regi.  

Förslag om beslut med ?llägg för aA tydliggöra alterna?v 5: Översyn av egen regi gällande 
den Kommunala hemtjänsten i Nynäshamn.  

Förslag ?ll beslut: 

1: A% genomföra en fördjupad analys av samtliga ekonomiska förutsä%ningar, en 
organisatorisk genomgång samt verksamhetsförutsä%ningar för hemtjänsten som helhet. 
De%a i sy@e a% bä%re förstå vilken Blldelning av resurser äldreomsorgen behöver i 
internbudgeten för år 2021. 

2:  A% Socialförvaltningen tar hjälp av företagshälsovården i samråd med HR avdelningen för 
a% först göra en orsaksanalys av den höga sjukfrånvaron inom hemtjänst i egen regi och a% 
företagshälsovården är en del av arbetet med a% få ner sjukfrånvaron även e@er 
orsaksanalysen är gjord. 

3: A% ta med de totala konsekvenserna för kommunen med en reducerad verksamhet inom 
bemanningscentrum som idag är placerad under kommunstyrelsen. 

4: A% socialnämnden får ta del av och y%ra sig över alla analys/utredningsdirekBvet innan 
analyser/utredningar påbörjas gällande hemtjänsten i egen regi. 

5: A% socialnämnden får kvartalsvis återrapportering på hur arbetet med a% förbä%ra 
hemtjänst i egen regi fortskrider. 

6: A% socialnämnden får en fullständig genomgång av hur översynen och åtgärderna av 
hemtjänst i egen regi har fortskridit e@er 12 månader.  

Inledning 
Nämnden har att ta ställning till nästa steg för att få en hemtjänst i balans avseende kvalitet 
och ekonomi. I tjänsteutlåtandet till nämnden har förvaltningen valt att lämna utredningen 
”Rapport förutsättningar att avveckla hemtjänst i egen regi” utan eget ställningstagande. 
Det innebär att nämnden själv måste formulera det beslut den ska ta ställning till. 
Utredaren har valt att avsluta utredningen med ett antal överväganden som av naturliga 
skäl inte är utformade som beslutssatser. Till nämnden har också inkommit redovisning av 
tertial 2 för år 2020. 
En reflektion inför beslutet om en eventuell avveckling av hemtjänsten i egen regi att det i 
redovisningen av T2 tydligt framgår att de största ekonomiska utmaningarna inte finns att 
finna inom äldreomsorgen. Är det då rimligt att lägga besparingsförslag på äldreomsorgen 
som i nationella mätningar utförs väsentligt under nettokostnadsindex där man jämför 
kommuner och får fram ett medeltal för vad äldreomsorgen kostar inom Sverige. 

Vi har valt att utgå från alternativ nr 5 i utredningen för att utforma förslag till beslut. 
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SOCIALNÄMNDEN 
Ärende 109/20 - Utredning av hemtjänst i egen regi förslag till beslut utifrån 
alternativ 5 i utredningen ”Rapport förutsättningar att avveckla hemtjänst i 
egen regi” 
Inledning 
Nämnden har att ta ställning till nästa steg för att få en hemtjänst i balans avseende 
kvalitet och ekonomi. I tjänsteutlåtandet till nämnden har förvaltningen valt att lämna 
utredningen ”Rapport förutsättningar att avveckla hemtjänst i egen regi” utan eget 
ställningstagande. 
Det innebär att nämnden själv måste formulera det beslut den ska ta ställning till. 
Utredaren har valt att avsluta utredningen med ett antal överväganden som av 
naturliga skäl inte är utformade som beslutssatser. Till nämnden har också inkommit 
redovisning av tertial 2 för år 2020. 
En reflektion inför beslutet om en eventuell avveckling av hemtjänsten i egen regi att 
det i redovisningen av T2 tydligt framgår att de största ekonomiska utmaningarna 
inte finns att finna inom äldreomsorgen. Är det då rimligt att lägga besparingsförslag 
på äldreomsorgen som i nationella mätningar utförs väsentligt under 
nettokostnadsindex där man jämför kommuner och får fram ett medeltal för vad 
äldreomsorgen kostar inom Sverige. 

Vi har valt att utgå från alternativ nr 5 i utredningen för att utforma förslag till beslut.

Förslag till beslut: 
1: ATT genomföra en fördjupad analys av samtliga ekonomiska förutsättningar, en 
organisatorisk genomgång samt verksamhetsförutsättningar för hemtjänsten som 
helhet. Detta i syfte att bättre förstå vilken tilldelning av resurser äldreomsorgen 
behöver i internbudgeten för år 2021. 

2: ATT Socialförvaltningen tar hjälp av företagshälsovården i samråd med HR 
avdelningen för att först göra en orsaksanalys av den höga sjukfrånvaron inom 
hemtjänst i egen regi och att företagshälsovården är en del av arbetet med att få ner 
sjukfrånvaron även efter orsaksanalysen är gjord. 

3: ATT ta med de totala konsekvenserna för kommunen med en reducerad 
verksamhet inom bemanningscentrum som idag är placerad under 
kommunstyrelsen. 

4: ATT socialnämnden får ta del av och yttra sig över alla analys/utredningsdirektiv 
innan analyser/utredningar påbörjas gällande hemtjänsten i egen regi. 
5: ATT socialnämnden får kvartalsvis återrapportering på hur arbetet med att 
förbättra hemtjänst i egen regi fortskrider. 

6: ATT socialnämnden får en fullständig genomgång av hur översynen och 
åtgärderna av hemtjänst i egen regi har fortskridit efter 12 månader. 

Nynäshamns den 29 september 2020 

Roland Junerud 
Gruppledare Socialdemokraterna 
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Socialnämnden  
Nynäshamns   kommun  

Västerby    2020-09-29  

Yrkande   rörande   utredning   av   hemtjänst   i   egen   regi  

Bakgrund  

Äldreomsorg   är   en   kommunal   kärnverksamhet.   Vår   kommun   har   en   uppskattad   och   kostnadseffektiv  
kombination   av   kommunal   och   privat   hemtjänst.   Detta   innebär   valfrihet   för   de   äldre.    Vi   bedömer   att   den  
kommunala   hemtjänsten   hanterat   den   pågående   pandemin   föredömligt.    Bland   annat   utifrån   detta   vill   vi  
behålla   den   kommunala   hemtjänsten.    

Omsorg   om   de   äldre   är   en   stor   och   synnerligen   viktig   del   av   vår   kommuns   uppdrag.   Där   spelar  
hemtjänsten   en   mycket   viktig   roll.   Vi   vill   vara   säkra   på   att   alla   äldre   behandlas   likvärdigt   oavsett   var   man  
bor   i   hela   vår   kommun.   Inte   minst   nu   när   vi   är   mitt   inne   i   en   pandemi   är   detta   extra   viktigt.  

Vår   kommun   har   en   mycket   kostnadseffektiv   hemtjänst   jämfört   med   andra   kommuner   i   vår   region   och  
även   jämfört   med   hela   riket,   se   bilaga   1.   Vi   bedömer   att   det   beror   på   kombinationen   av   kommunal   och  
privat   hemtjänst.   En   annan   viktig   anledning   till   att   behålla   den   kommunala   hemtjänsten   är   att   vi   kan  
jämföra   kostnad   och   kvalitet   med   privata   utförare.  

Vi   bedömer   att   det   finns   brister   i   den   utredning   som   har   gjorts   om   att   avveckla   den   kommunala  
hemtjänsten.   Därför   kan   den   inte   användas   som   ett   fullgott   beslutsunderlag.   Vi   har   bl.a.   reagerat   på   att  
utredningens   rubrik   inte   är   objektiv   och   saklig,   eftersom   en   rubrik   som   “Förutsättningar   att    avveckla  
hemtjänsten   i   egen   regi”,   visar   att   man   har   en   avveckling   av   hemtjänsten   i   kommunal   regi   som  
utgångspunkt   och   inte   inriktar   utredningen   på   att   hitta   konstruktiva   lösningar.   Vi   saknar   också   det  
skriftliga   underlag   för   utredningsuppdraget.   

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

Västerby   byväg   1,   137   94   NORRA   SORUNDA  
Tel   0708-92   17   50,   kontakt@sorundanet.se  
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Yrkande  
 
Utifrån   ovanstående   yrkar   vi  
 

1. Enligt   “Alternativ   5.:   Översyn   av   hemtjänst   i   egen   regi”  
a. att   “HR-avdelningen   tillsammans   med   socialförvaltningen   får   i   uppdrag   att   reducera  

sjukfrånvaron”.  
 

b. att   “En   utredning   görs   om   bemanningscenter   är   det   optimala   sättet   att   tillhandahålla  
vikarier   på.   I   Lidingö   finns   inte   en   centraliserad   bemanningspool   för   det   anses   komma   för  
långt   från   verksamheten   och   bli   för   dyrt”.  

 
2. Att   socialnämnden   får   ta   del   av   och   yttra   sig   över   alla   analyser/utredningsdirektivet   gällande  

hemtjänsten   i   egen   regi   innan   dessa   påbörjas.  
 

3. För   att   bättre   förstå   vilken   tilldelning   av   resurser   hemtjänsten   behöver   i   internbudgeten   för   år   2021  
yrkar   vi:  

a. att   en   fördjupad   analys   av   samtliga   ekonomiska   förutsättningar   genomförs  
b. att   en   organisatorisk   genomgång   genomförs  
c. att   verksamhetsförutsättningar   för   hemtjänsten   som   helhet   utreds.  

 
4. För   att   minska   den   höga   sjukfrånvaron   inom   hemtjänst   i   egen   regi   yrkar   vi:   

a. att   en   orsaksanalys   av   den   höga   sjukfrånvaron   genomförs   av   företagshälsovården   i  
samråd   med   HR-avdelningen  

b. att   efter   orsaksanalysen   är   genomförd   ska   företagshälsovården   involveras   i   arbetet   med  
att   minska   sjukfrånvaron  

 
5. Att   utreda   de   totala   konsekvenserna   för   kommunen   med   en   reducerad   verksamhet   inom  

bemanningscentrum   som   idag   är   placerad   under   kommunstyrelsen.  
 

6. Att   socialnämnden   får   kvartalsvisa   återrapporter   beträffande   hur   arbetet   med   att   förbättra  
hemtjänsten   i   egen   regi   fortskrider.  
 

7. Att   socialnämnden   får   en   fullständig   genomgång   av   hur   översynen   och   åtgärderna   av   hemtjänst   i  
egen   regi   har   utvecklats   efter   12   månader.  

 
 
För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  
 
 
 
 
Lou-Lou   Hillstad  
Ledamot   i   Socialnämnden  
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BILAGA   1:     Kostnad   hemtjänst   äldreomsorg,   kr/inv   65+   (N21009)  
 
Diagrammen   nedan   jämför   kostnaden   för   hemtjänst   äldreomsorg   i   vår   kommun   med   alla   kommuner   i  
riket   (övre)   och   Stockholms   läns   kommuner   (undre).  
Källa:   https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16560&tab_id=117467  
(SCB-Räkenskapssammandraget)  
 

 
Alla   kommuner   i   riket  
 

 
Stockholms   läns   kommuner  
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Frågan om hantering av underskott i egen regi är omdiskuterad där vissa menar att det rör sig om 

subvention som missgynnar de fristående företagen.26 Konkurrensverket har i en rapport från 2013 

förordat att prissättningen i hemtjänsten bör utgå från kostnaderna för den egna regin.27 

Om Nynäshamn ska ersätta hemtjänsten till en nivå som innebär att de klarar att hålla budget 

innebär det en utökning av kostnaderna med ca tolv miljoner kr/år. Merparten av detta skulle tillfalla 

de fristående leverantörerna eftersom kommunens egen hemtjänst innehar ca 42 procent av 

marknaden. Om kommunen endast höjer ersättningen för egen regi och inte till de fristående 

leverantörerna handlar det om 4-5 miljoner kr/år. 

Kommunens möjlighet att lämna bidrag för underskott till den egna regin har prövats i domstol. I en 

dom från 2017 menade fristående leverantörer att landstinget inte följde principerna om likvärdig 

och icke-diskriminerande behandling eftersom landstinget täckte upp den egna regins underskott 

utan att lämna motsvarande belopp till de fristående leverantörerna. Förvaltningsrätten menade att 

den egna regin inte ingick i begreppet ”leverantör” i lagens mening då kommunen inte kan sluta 

avtal med sig själv. Yrkandet från de fristående leverantörerna ogillades därför.28 

6.3 Alternativ 2. Avveckla hemtjänst egen regi till förmån för LOV 
Nynäshamn kan likt Täby och Danderyd välja att helt avveckla hemtjänsten i egen regi, exklusive 

natt- och trygghetspatrull, för att övergå till att endast ha LOV. Förslaget går i korthet ut på att ett 

beslut fattas om att avveckla hemtjänsten i egen regi. Brukarna som idag har kommunal hemtjänst 

erbjuds att göra ett omval av leverantör inom en viss period. De som inte gör ett omval blir tilldelad 

en leverantör utifrån aktuellt ickevalsalternativ.   

Medarbetarna i den egna hemtjänsten uppmanas att söka sig till de fristående aktörerna. Förslaget 

innebär alltså ingen verksamhetsövergång. Sannolikt kommer kommunen stå med viss övertalighet 

som behöver hanteras.  

Inom ramen för utredningen har kontakter med de fristående leverantörerna tagits. Det finns ett 

intresse från de befintliga leverantörerna att växa om kommunen skulle gå vidare med det här 

alternativet.  

Danderyd har precis genomfört den här förändringen. I slutrapporten efter omställningen framgår 

att själva omställningen på förhand förväntades kosta åtta miljoner kr (Danderyds brukarvolymer är 

jämförbara med Nynäshamns). Efteråt konstateras att kostnaderna uppgick till drygt fem miljoner, 

det vill säga lägre än förväntat. Utifrån detta är det rimligt att uppskatta ungefär vad Nynäshamns 

kostnader skulle komma att vara för att genomföra samma förändring. Summan ska tolkas försiktigt 

eftersom det är baserat på Danderyds situation och förutsättningar.29  

Rent personalpolitiskt är lösningen utmanande och lär leda till stor oro. Av slutrapporten från 

Danderyd framgår att HR-avdelningen fick engageras i hög grad under omställningsprocessen. En 

26 Se exempelvis: 10 år med LOV – En historisk reform i behov av förnyelse (2019) Vårdföretagarna
27 Konkurrens på likvärdiga villkor i kommunens valfrihetssystem – En pilotstudie i tre kommuner med valfrihetssystem inom

hemtjänsten, 2013:8 (2013) Konkurrensverket 
28 Dom 2818-2016 Härnösands förvaltningsrätt 
29 Avveckling av hemtjänst i egen regi – Danderyds kommun – Slutrapport (2020) Danderyds kommun
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ytterligare erfarenhet är att hålla händelseförloppet så kort som möjligt efter fattat beslut för att inte 

förstärka den oro som uppstår.  

I Danderyd var kommunen aktiv för att få medarbetarna att söka sig till de fristående 

leverantörerna. Bl.a. anordnades en träff där medarbetarna fick träffa företagen och många blev på 

det här sättet rekryterade till ett nytt jobb.30 Tabellen nedan illustrerar hur det enligt slutrapporten 

gick för medarbetarna efter att avvecklingsbeslutet hade fattats.  

Tabell 3. Resultat för medarbetarna efter att beslut om avveckling fattats i Danderyd.31 

Utfall efter avvecklingsbeslut Antal medarbetare 

Tackat ja till omplacerings- och återanställningserbjudande 17 

Egen uppsägning 33 

Andra lösningar (pension, överenskommelse, uppsägning av personliga skäl) 5 

Uppsagd pga. arbetsbrist 11 

Totalt: 66 

 

Danderyd införde även ett anställningsstopp inom äldreomsorgen inför det slutgiltiga beslutet. Detta 

innebär en ökad belastning inom dessa verksamheter. 

I nästa diagram presenteras ett scenario av de ekonomiska konsekvenserna av alternativ 2 jämfört 

med ett noll-alternativ (d.v.s. att inte göra något alls). Diagrammet vilar på vissa antaganden. 

Kostnaden för de fristående aktörerna antas vara 12,5 procent lägre i enlighet med KPB32. 

Kommunens befolkningsprognos (2019 års version) används vilket innebär att diagrammet tar 

hänsyn till det ökande antalet äldre. Härutöver används KPB för att få fram hur många fler antalet 

hemtjänstbrukare bör bli fram till 2028 samt kostnaden för dessa brukare.  

I scenariot antas avvecklingen av egen regi ske 2021. Kommunens förväntas få 60 procent av 

effekten av övergången till fristående regi 2021 och helårseffekt fr.o.m. år 2022. 2021 får 

kommunen även kostnader om sex miljoner33 kr till följd av avslut mm.  

  

                                           
30 Avveckling av hemtjänst i egen regi – Danderyds kommun – Slutrapport (2020) Danderyds kommun 
31 Ibid. 
32 År 2018 var skillnaden 10 % och 2019 var skillnaden 15 %. 12,5 är alltså medelvärdet de senaste två åren. 
33 I Danderyd uppgick kostnaderna till drygt fem miljoner kr. Sex miljoner kr används här för att ge viss säkerhetsmarginal 
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Diagram 7. Kostnadsscenario alternativ 2 jämfört med noll-alternativ. 

 

Omställningsåret 2021 är den ekonomiska nettoeffekten en fördyring. Därefter sker en kostnads-

sänkning för dels brukarna som finns idag och har kommunal hemtjänst men även en lite lägre 

kostnad på den andel brukare som förväntas tillkomma. Den årliga besparingen uppskattas i 

scenariot till nästan fem miljoner kr per år (summan bör tolkas indikativt).  

Om kommunen till följd av beslutet lämnar sina befintliga lokaler i Balder innebär det ytterligare ca 

en miljon kr i årlig besparing. Den här besparingen är inte medräknad i scenariot.  

Nettoeffekten av omställningen år 2021 förväntas uppgå till ca 2,9 miljon miljoner kr. Nettoeffekten 

är alltså vad kommunen skulle behöva skjuta till i resurser år 2021 för att genomföra åtgärden. 

Siffran bygger inte på en fullständig kalkyl utan baseras på Danderyds uppgifter och ska därför 

tolkas indikativt. 

År 2022 har kommunen ”hämtat hem” 2021 års kostnadsökning. Därefter innebär förändringen en 

permanent lägre kostnadsnivå, d.v.s. en årlig besparing jämfört med noll-alternativet.  

Förändringen bör ta ett drygt halvår att genomföra efter att beslutet är fattat. Som tidigare nämnts 

kommer förändringsarbetet innebära en ökad arbetsbelastning på HR-avdelningen men även 

socialförvaltningen. Medarbetarna kommer att behöva ökat stöd liksom cheferna som ska hantera 

omställningen. Även biståndshandläggarna kommer att få en ökad arbetsbörda när många brukare 

ska byta leverantör under relativt kort tid.  

6.4 Alternativ 3. Avveckla LOV och upphandla hemtjänsten enligt LOU 
Sigtuna kommun har valt ett annat tillvägagångssätt för att hantera avvecklingen av hemtjänsten i 

egen regi. Sigtuna har beslutat att i ett första steg avveckla LOV inom hemtjänsten. Kommunen har 

därefter delats in i ett fåtal geografiska områden där respektive område upphandlas enligt LOU. Den 

egna hemtjänsten, exklusive natt- och trygghetspatrull, avvecklas.  

Förslaget innebär att samtliga brukare får en privat leverantör men det råder ingen valfrihet 

eftersom de fristående leverantörerna har ”monopol” inom sitt geografiska område. Syftet med 
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Särskilt yttrande till ärende 109/20 SON 

Utredning om Hemtjänst i egen regi. 

Hemtjänst i egen regi måste vara kvar. Utredningen visar att den drivs effektivt, 
de äldre som  använder den är  nöjda med den, och kostnaden ligger UNDER 
medel i riket vid jämförelse. 

Minus mot Budget löses bäst genom att INTE  underfinansiera budgeten. 

Läggs kommunala Hemtjänsten ner, så är det ju inte längre fråga om att de 
äldre har något val. 

För PPiN 

Greta Olin Landström 

Ersättare i Socialnämnden 
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PROTOKOLL Sida 10(20) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-29  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 110/20 SON/2020/0005/042-10 

Verksamhetsberättelse tertial 2 2020 till Socialnämnden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsberättelse tertial 2 2020.  
 
Socialnämnden uppmanar även de verksamheter som prognostiserar ett underskott att vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans. Nämnden ska fortlöpande följa upp att vidtagna åtgärder 
ger förväntad effekt. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Roland Junerud (S), Ulla Johansson (S) och Ie Frisén (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till 
Bilaga 4.  

Tony Nicander (V) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 
Förvaltningen överlämnar verksamhetsberättelse med ekonomisk uppföljning för perioden januari-
augusti 2020 enligt bilaga till Socialnämnden.  
 
För 2020 har förvaltningen ett besparingsbeting på totalt 21 miljoner kronor. Till och med tertial 2 
har Socialförvaltningen genomfört effektiviseringar och besparingar motsvarande drygt 12 miljoner 
kronor, varav de största besparingarna främst utgörs av vakanshållna tjänster, minskade 
konsultkostnader, uppsägning av bilar och dyra lokaler. Förvaltningens bedömning är att det inte 
kommer bli möjligt att genomföra ytterligare besparingar för budgetåret 2020. 
För perioden jan-aug 2020 visar förvaltningen ett resultat på -15,4 miljoner kronor mot budget. 
Beräknat prognos för förvaltningen är ca -35,7 miljoner kronor (exklusive de återsökta covid-19 
kostnaderna som uppskattas bli mellan 13-16 miljoner kronor för hela året). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsberättelse tertial 2 2020.  
 
Socialnämnden uppmanar även de verksamheter som prognostiserar ett underskott att vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans. Nämnden ska fortlöpande följa upp att vidtagna åtgärder 
ger förväntad effekt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0005/042-9 
Delårsuppföljning T2 
Måluppföljning tertial 2 
Uppföljning av effektiviseringsåtgärder för beslut i nämnd T2 
Uppföljning av förvaltningens effektiviseringsåtgärder T2 
Redogörelse av bidrag 2020 T2 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 

 

  



Socialnämnden 
110/20 Verksamhetsberättelse tertial 2 
Socialdemokraterna deltar inte i beslut angående T2 

Från: Roland Junerud 
Datum: 2020-09-29 

Förklaring 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet för Tertial 2. 2020 för socialnämnden. 

Redovisning är både en produkt för att visa resultatet för tertial 2 samt hur nämnden 
avser att få en budget i balans. Vi kan konstatera att socialnämnden prognostiseras få 
ett kraftigt underskott för år 2020. Vi kan inte se hur de avdelningar som 
prognostiserar underskott avser att arbeta med att minska alternativt eliminera 
underskottet för år 2020. Vi respekterar att det är ett dokument som M, KD; L och C 
tagit fram där man vill redovisa sin inriktning för återstoden av året och avstår därför 
att avslå förslaget till beslut. 

Roland Junerud 
Gruppledare för Socialdemokraterna 

Bilaga 4



 

PROTOKOLL Sida 11(20) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-29  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 111/20 SON/2020/0166/001-3 

Internkontrollplan för socialnämnden 2020 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan för 2020. Det kommunövergripande 
reglementet för budgetansvar och internkontroll som är antaget av kommunfullmäktige innebär att 
varje nämnd och styrelse ska upprätta en internkontroll årligen. 
 
Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem. I begreppet internkontroll 
innefattas hela organisationen och alla rutiner och olika samverkande aktiviteter som bland annat 
syftar till att: 
    • Öka effektiviteten inom alla nivåer i organisationen 
    • Säkerställa att lagar och riktlinjer följs 
    • Säkerställa en riktig och fullständig ekonomisk redovisning 
    • Säkerställa att resurser disponeras i enlighet med kommunfullmäktiges intensioner 
    • Trygga tillgångar och förhindra att kommunen drabbas av extra kostnader på grund av  
            oavsiktliga eller avsiktliga fel. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig 
internkontroll. Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter (kommunallagen respektive 
aktiebolagslagen). I socialnämndens internkontrollplan framgår vad som ska kontrolleras, av vem, 
utfall och när det ska redovisas till nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till internkontrollplan för socialnämnden 2020. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner förslag till internkontrollplan för 
socialnämnden 2020. 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar att Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 77/20 - Internkontrollplan för socialnämnden 2020 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0166/001-1 
Internkontrollplan 2020 

Skickas till 
Akt 
Ekonomiavdelningen 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 12(20) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-29  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 112/20 SON/2020/0167/001-3 

Utredning boendestöd 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
Socialnämnden fattade beslut vid nämnden 2020-01-28 att uppdra till förvaltningen att utreda delar 
av boendestödets verksamhet.  
 
På grund av coronapandemin har verksamheten inte kunnat arbeta full ut med de fokusområden 
och effektiviseringsåtgärder enligt nämndens uppdrag. Trots pandemin har verksamheten genomfört 
vissa av förändringarna så som minskad helgbemanning och ändrad sysselsättningsgrad och flyttat 
boendestöd stads kontor till IDUNs lokaler. 
 
Verksamheten strävar efter att återuppta samverkan med Hammarens stödboende. Vidare finns 
behov av att utveckla en strukturerad samverkan vilket även skulle leda till kompetensutbyte med 
individ- och familjeomsorgens verksamheter så som våld i nära, ekonomiskt bistånd, barn och 
ungdom, beroendemottagningen samt boendeteamet. En nära samverkan med myndigheten för 
äldre och funktionshinder behöver även utvecklas. 
 
Vidare finns behov av att förtydliga uppdragsbeskrivningen för mottagningsteamet. 
 
Boendestödet kommer inte att uppnå effektiviseringen om 500 000 kronor, fullt ut. Boendestödet 
har effektiviserat verksamheten gällande antal bilar och bemanning motsvarande 350 000 kronor. 
Bedömning är att ytterligare effektiviseringsåtgärder inte är möjliga att genomföra som motsvarar 
den totala summan 500 000 kronor. 
 
Utredningen har inte kommit fram till några förslag som kräver beslut från nämnden. Alla åtgärder 
som hittills har vidtagits har varit ren verkställighet. Förvaltningens förslag till beslut är därför inget 
förslag på åtgärd utan istället ett förslag att Socialnämnden beslutar att lägga informationen i 
utredningen till handlingarna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.  

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar att Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 78, 2020-09-15 – Utredning boendestöd 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0167/001-1 
Utredning av verksamheten boendestöd 



 

PROTOKOLL Sida 13(20) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-29  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Skickas till 
Akten 
Funktionshinderområdet 
  



 

PROTOKOLL Sida 14(20) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-29  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 113/20 SON/2020/0036/002-18 

Redovisning av delegationsbeslut augusti 2020 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för augusti 2020. 

Ärendet 
1. Förteckning över delegationsbeslut inom individ och familjeomsorgen under augusti 2020 
2. Förteckning över delegationsbeslut inom LSS-området under augusti 2020  
3. Förteckning över delegationsbeslut om bostadsanpassning under augusti 2020 
4. Förteckning över delegationsbeslut inom funktionshinderområdet SoL under augusti 2020 
5. Förteckning över delegationsbeslut inom området äldreomsorg under augusti 2020 
6. Delegationsbeslut angående eftergift av kundfordringar under augusti 2020 
7. Övriga delegationsbeslut under augusti 2020 
 
Förteckningarna och beslut finns att läsa i pärmar som tas med till sammanträdet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för augusti 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0036/002-14 
Beslutsunderlag fanns på plats i lokalen under sammanträdet. 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 15(20) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-29  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 114/20 SON/2019/0019/009-21 

Avtal med Manscentrum 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna samarbetsavtalet med Manscentrum och bifaller 
verksamhetsbidraget på 80 tkr till Manscentrum 2020.  

Ärendet 
Förvaltningen ser utifrån prognostiserat budgetunderskott över samtliga kostnader inom 
förvaltningens verksamheter och föreslår att minska kostnaderna med 56 tkr och minska 
Manscentrums uppdrag samt flytta över vissa delar till Socialförvaltningen. 
 
Våld i nära relation är alltid våldsutövarens ansvar. Därför är det viktigt att våldsutövaren har nära 
tillgång till stöd och behandling. Arbetet med våldsutsatta familjer kräver specialistkompetens för 
samtliga familjemedlemmars perspektiv. Barnens perspektiv, den våldsutsattas- och våldsutövarens 
perspektiv. Det går inte se något samband idag mellan män som söker hjälp hos Manscentrum och 
vare sig antal eller placeringslängd av familjer som har skyddsbehov.  
 
Det saknas ett sammanhållet arbetssätt i Nynäshamns kommun, som vissa kommuner kallar för 
skyddsteam. Skyddsteam kan vara en mottagning där det finns stöd och behandling för den som är 
utsatt, för den som använder våld samt stöd för barn och föräldrar. Statistiskt återgår våldsutövare 
och utsatta flera gånger till tidigare miljö och relationsmönster, just i detta skede är det extra viktigt 
med massivt stöd och säkerhetsplanering för samtliga parter.  
 
En viktig del i samarbetet är att manscentrum är med i uppbyggnaden av skyddsteam på IFO. 
Manscentrum blir en nära samarbetspartners där avtal anpassas efter behov. Manscentrum är en 
organisation med lång erfarenhet och specialistkompetens inom ämnesområdet. 
 
I det nya avtalet ingår inte: Konsult och handledarstöd till personal inom SOF samt deltagande i 
seminarier och medborgardialoger. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna samarbetsavtalet med Manscentrum och bifaller 
verksamhetsbidraget på 80 tkr till Manscentrum 2020.  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att godkänna samarbetsavtalet 
med Manscentrum och bifaller verksamhetsbidraget på 80 tkr till Manscentrum 2020.  

Beslutsunderlag 
Beslut SON AU § 76/20 – Avtal med Manscentrum 
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0019/009-16 
Förslag till nytt avtal - Samarbetsavtal Manscentrum 
Tidigare avtal - Bil 1 Avtal MCÖS NK 2015 

Skickas till 
Akten 
IFO vuxen 
Manscentrum Östra Södertörn 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(20) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-29  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 115/20 SON/2020/0196/000-1 

Rapport angående åtgärder som vidtagits med anledning av 
risk- och sårbarhetsanalysen 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH) ska alla kommuner identifiera och analysera de risker som finns 
inom kommunen och som kan leda till en extraordinär händelse. En extraordinär händelse är en 
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Syftet 
med risk- och sårbarhetsanalysen är att öka riskmedvetenheten och minska sårbarheten hos 
kommunen samt öka kommunens förmåga att hantera extraordinära händelser. Risk- och 
sårbarhetsanalysen kan sedan användas som ett beslutsunderlag och vara ett underlag för 
kommunikation om samhällets risker till allmänheten och anställda. Analysen kan även utgöra ett 
underlag för samhällsplanering. På ett nationellt plan bidrar kommunens risk- och sårbarhetsanalys 
till arbetet med den strategiska inriktningen på krisberedskap och civilt försvar. Kommunfullmäktige 
är skyldig att sammanställa och rapportera resultatet av analysen till Länsstyrelsen senast den 31 
oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige, vilket var den 31 
oktober 2019. Resultatet har redovisats i rapport Risk- och sårbarhetsanalys Nynäshamns kommun 
2019. I samband med att kommunfullmäktige beslutade att anta Risk- och sårbarhetsanalysen för 
Nynäshamns kommun 2019 beslutade fullmäktige att ge alla nämnder i uppdrag att senast den 1 
oktober 2020 återkomma med rapport till fullmäktige som beskriver vilka åtgärder som vidtagits 
med anledning av risk- och sårbarhetsanalysen (2019-11-13, Kf § 188, KS/2019/0384/023). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat 
Protokoll Kf § 188, 2019-11-13  
Risk och sårbarhetsanalys, Nynäshamns kommun 2019 

Skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige  
 

 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 17(20) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-29  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

116/20 Information om åtgärder för att minska arbetslöshet 
Socialnämnden bordlägger ärendet till nästa sammanträde.   



 

PROTOKOLL Sida 18(20) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-29  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

117/20 Information kopplat till ordförandeförslag om 
ensamhet bland äldre 
Gabriella Rodling, avdelningschef, och Camilla Fallmark, MAS, informerar om åtgärder som vidtas i 
och med att besöksförbudet på äldreboenden hävs 1 oktober. 

  



 

PROTOKOLL Sida 19(20) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-29  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

118/20 Övriga informationsärenden 
Socialnämnden lämnar punkten och får informationen nästa sammanträde.   



 

PROTOKOLL Sida 20(20) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2020-09-29  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

119/20 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 
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