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53/22 Fastställande av dagordning 
Socialnämnden tar bort följande punkter från dagordningen 

- § 54/22 ekonomisk redovisning  
 
Socialnämnden lägger till följande punkter på dagordningen 

- § 60/22 Ordförandeförslag om uppdragdirektiv träffpunkter för äldre  
- § 67/22 Upphandling SÄBO 

 
Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.  
 
Med dessa ändringar fastställer Socialnämnden dagordningen. 
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§ 54/22 SON/2022/0088/000-5 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta Patientsäkerhetsberättelsen för år 2021. 

Ärendet 
Den 1 januari 2011 började Patientsäkerhetslagen (2010:659) att gälla. Enligt lagen ska vårdgivare 
dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en Patientsäkerhetsberättelse. 
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående 
kalenderår. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen beslutar att anta Patientsäkerhetsberättelsen för år 2021. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Socialförvaltningens arbetsutskott beslutar att anta Patientsäkerhetsberättelsen för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 

Skickas till 
Akten 
Alla avdelningar SOF 
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§ 55/22 SON/2021/0225/000-3 

Utredning införandet av trygghetsvärdar 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens förslag om trygghetsvärdarnas uppdrag, 
organisatoriska placering samt finansiering under en testperiod om ett år till kommunfullmäktige för 
beslut om införande och tilldelning av medel.  

Sammanfattning 
2020-03-15 inkom en motion från Patrik Isestad (S) om att Nynäshamns kommun bör inrätta 
trygghetsvärdar. Motionen skickades på remiss från kommunfullmäktige till socialnämnden, som 
besvarades 2020-12-15 (SON/2020/0210/000-2). Socialförvaltningen ställde sig i sitt remissvar 
positiv till införandet av trygghetsvärdar, men betonade vikten av att en utredning ser över 
trygghetsvärdarnas uppdrag, organisatoriska placering samt finansiering för en testperiod om ett år 
innan ett beslut om införande fattas. Socialnämnden tilldelades efter beslut av kommunfullmäktige 
2021-06-21 uppdraget att i samråd med kommunstyrelsen utreda och till kommunfullmäktige föreslå 
trygghetsvärdarnas uppdrag, organisatoriska placering samt finansiering under testperioden 

Ärendet 
Nedan följer utredarens förslag utifrån uppdragsdirektivet.  

Organisatorisk placering  
Förvaltningens förslag är att trygghetsvärdarna placeras inom Individ- och familjeomsorgen, under 
enhetschef med stöd av en gruppchef. Enhetschefen är därmed personal- och verksamhetsansvarig.  

Trygghetsvärdarnas uppdrag 
Se bilaga A för förslag om trygghetsvärdarnas grunduppdrag, och bilaga B för tilläggsförslag om ett 
särskilt inriktningsfokus för 2022-2023.  

Finansiering och budget  
Trygghetsvärdarna förväntas arbeta i riskfyllda miljöer och under obekväma arbetstider. För att 
trygghetsvärdarnas uppdrag ska uppfylla krav om dygnsvila, god arbetsmiljö och schyssta villkor 
behöver de arbeta två och två, och med varierande arbetstider. Budgetkalkylen har räknat på en 
gruppchef som samordnar både trygghetsvärdarnas och fältassistenternas arbete, fyra 
trygghetsvärdar och eventuella vikariekostnader vid sjukdom. Kostnaden för trygghetsvärdarnas 
löner beräknas till cirka 3 551 229 kronor. Kostnader för utbildning, kläder, utrustning, bil, bensin 
beräknas till 135 000 kr. Budget för trygghetsvärdarna finns i bilaga C.  

Då finansiering för införandet inte ryms inom ordinarie budget krävs tilldelning från 
kommunfullmäktige i samband med eventuellt beslut om införande.  

Problemformulering och särskilt fokus för utredningens förslag 
Utredaren har haft dialogmöten med säkerhetschef Milan Vladusic, avdelningschef Annette Ritari och 
enhetschef Annika Nordblom vid tre tillfällen för att diskutera förutsättningar för organisatorisk 
placering samt ringa in vilka behov och problemområden förvaltningarna identifierat i nuvarande 
verksamhet för att formulera svar mot uppdragsdirektivet.  

I våra dialogmöten har vi gått från ett förslag om en bred ansats i uppdraget för trygghetsvärdarna 
under testperioden, till att även särskilt vilja fokusera på unga i riskzon. Ett sådant fokus bedömer vi 
ger mest effekt i relation till medborgarlöftet, för att möta de problemområden som identifierats i 
förvaltningens sociala arbete samt i att uppfylla politikens vilja att jobba förebyggande mot 
ungdomar som riskerar att hamna i missbruk och/ eller kriminalitet. Med denna ansats kan 
socialförvaltningen dessutom kroka arm med redan befintligt planerade insatser inom individ- och 
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familjeomsorgen (IFO) och därmed skapa en gemensam planering runt trygghetsarbetet 
tillsammans med fältassistenterna. Utredaren och styrgruppen vill dock understryka att denna 
organisatoriska lösning inte kan ses som permanent om inte en omorganisering genomförs inom 
IFO. Idag har enhetscheferna inom IFO ansvar för 25–30 medarbetare var, och förvaltningen ser 
inte att det är en hållbar lösning att inkludera fler uppdrag, arbetsuppgifter och medarbetare under 
varje enhet utan att organisationen har en möjlighet att växa organiskt med chefer och 
lokalförsörjning. En förutsättning för att uppdraget ska kunna placeras inom IFO under testperioden 
är att en gruppchef rekryteras som placeras under enhetschefen. Gruppchefen skulle ha i uppdrag 
att leda och styra arbetsgruppen bestående av både trygghetsvärdar och fältarna, ha visst 
personalansvar och ett begränsat operativt ansvar inom områdena verksamhet och ekonomi. 

Om uppdraget ska permanentas efter testperioden måste den organisatoriska placeringen ses över 
igen, samt samordnas tillsammans med kommunstyrelseförvaltningens säkerhetsavdelning. 

Social konsekvensanalys av införandet av trygghetsvärdar  
Inför ett eventuellt införande av trygghetsvärdar har utredningen gjort konsekvensanalyser för vad 
beslutet kan komma att innebära för barn samt för jämställdhetsarbetet.  
 
Barn 
Införandet av trygghetsvärdar bedöms ha en positiv effekt för barn och unga som bor och vistas i 
Nynäshamns kommun. Förvaltningens förslag på uppdrag för trygghetsvärdar utgår i huvudsak från 
artikel 3, 6, 19, 26 och 33 i barnkonventionen. Trygghetsvärdarnas uppdrag inkluderar både 
våldspreventivt och uppsökande arbete, samt vid behov förmedling till socialförvaltningens övriga 
verksamheter som arbetar med att stötta och skydda barn och unga - exempelvis socialtjänsten, 
ungdomsteamet eller ungdomsmottagningen. Med barn avses varje person under 18 år. Även 
inriktningsfokuset har barn och unga som målgrupp, vilket innebär särskilda satsningar på att 
förhindra att barn och unga dras in i eller vistas i destruktiva miljöer.  

Jämställdhet  
Forskning visar att unga män och killar löper störst risk att rekryteras in i kriminalitet. 
Brottsförebyggande rådet pekar på att tidiga insatser och ett samordnat preventivt arbete mellan 
polis, skola, socialtjänst och fritidsverksamhet är effektivt för att bryta rekryteringen av unga till 
kriminella gäng. Utifrån utredningens förslag på målgrupp och fokus kommer majoriteten av 
resurserna i den direkta insatsen därför att tillfalla unga män och pojkar. Det är dock avgörande att 
insatsen utgår från ett könsmaktsperspektiv och inte bortser från tjejer och unga kvinnor som 
befinner sig i, eller riskerar att befinna sig i riskzon.  

Insatserna i sig bedöms ha långsiktiga effekter för jämställdhet i stort då ett framgångsrikt 
våldspreventivt arbete får positiva konsekvenser för såväl män som kvinnor. Att mäns våld upphör 
är en av de viktigaste faktorerna för att främja jämställdhet och för att uppfylla de 
jämställdhetspolitiska målen.   

Utredaren vill dock understryka att i och med insatsens aktuella avvägning, och med utgångspunkt i 
att män och kvinnor upplever sig vara, samt är otrygga på olika platser i samhället kan denna insats 
behöva komma att kompletteras genom särskilda insatser för tjejer och kvinnor med egna mål, 
genomförandeplaner och budget. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens förslag om trygghetsvärdarnas uppdrag, 
organisatoriska placering samt finansiering under en testperiod om ett år till kommunfullmäktige för 
beslut om införande och tilldelning av medel.  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut  
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till 
socialnämnden för beslut. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, dnr: SON/2021/0225/000-1 
Bilaga A – förslag på trygghetsvärdarnas uppdrag  
Bilaga B – förslag om inriktningsfokus 2022-2023  
Bilaga C – budgetkalkyl för personalkostnader  

Skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige  
Motionären, Socialdemokraterna i Nynäshamn 
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§ 56/22 SON/2022/0004/042-4 

Tertialrapport 1, socialnämnden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att 

1. godkänna förslag till verksamhetsberättelse tertial 1 för år 2022 
2. godkänna föreslagen ändring av interkontrollen avseende loggning och kontroll 

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

Roland Junerud, Petra Zallin och Ulla Johansson (S) deltar inte i beslutet och inkommer med en 
beslutsförklaring, se bilaga A.  

Ärendet 
Socialförvaltningen överlämnar tertialrapport 1 med redovisning av ekonomi och måluppfyllelse för 
beslut. 

Socialförvaltningen har under årets första månader fortsatt arbetet med implementering av det nya 
verksamhetssystemet LifeCare och införandet av arbetsmetoden Individens behov i centrum (IBIC). 
Dessutom har en ny e-tjänst, vilken ger möjlighet för äldre och personer med funktionsnedsättning 
att ansöka om insatser som hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende och korttidsvistelse, införts. 
Målet är att invånarna ska känna sig delaktiga i och trygga med den vård och omsorg som ges och 
att säkra de krav som ställs på verksamheterna.  

Pandemin fortsätter att prägla verksamheterna om än i lite mindre omfattning. Fortfarande läggs 
mycket tid och resurser på att minska smittspridning och anpassa arbetssätt. Inom många av 
socialförvaltningens verksamheter märks en trötthet av bland medarbetarna efter två år av pandemi 
och arbete i högt tempo. 

Socialnämndens mål från Kommunfullmäktige om en god omsorg som ser behoven utifrån varje 
individ bedöms till stor del kunna uppfyllas under 2022. Detsamma gäller de sex nämndmålen. 
Majoriteten av nämndens aktiviteter har hittills genomförts enligt plan.  

När det gäller ekonomi visar socialförvaltningen för årets fyra första månader ett utfall på 9,4 
miljoner kronor med en (positiv) avvikelse mot periodens budget på 5,8 miljoner kronor. På grund 
av en felaktigt bokförd kostnad är dock korrekt avvikelse mot budget 3,3 miljoner kronor.  

I nämndens budget finns osäkerhetsfaktorer på -22,1 miljoner kronor, dels för ökande 
placeringskostnader både av barn och unga samt vuxna, dels för den planerade utökningen av 
personal för att bygga upp en stabil organisation för ökad kvalitet och budgethållning på längre sikt. 
Under årets första tertial har placeringskostnaderna för barn och unga varit något lägre än väntat. 
Frånvaro och vakanta tjänster har bidragit till periodens positiva resultat men svårigheter att 
rekrytera ökar risken för höga vikare- och konsultkostnader framåt. Nämnden prognostiserar ett 
underskott för 2022 på -14,5 miljoner kronor. Detta framförallt på grund av höga kostnader för 
externa korttidplaceringar av äldre samt placeringar av barn, unga samt vuxna. 

Internkontroll 
Två internkontroller har genomförts under perioden utan att påvisa några avvikelser. I samråd med 
systemförvaltarna vill förvaltningen föreslå att den internkontroll som avser loggning och kontroll 
och som är beslutad i och med beslut om verksamhetsplan för 2022 ändras från:  

1. Varje enhet går igenom loggar i 10 ärenden och tittar vilka som varit inne i ärendet två 
veckor tillbaka. 
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2. Ska ske en specificerad dag. 

till 

3. Varje enhet går igenom loggar i 3 ärenden och tittar vilka som varit inne i ärendet under en 
specifik dag. 

4. Loggningskontrollen görs 3 ggr per år (till T1, T2 och bokslut) 

Orsaken till förslaget är att det underlag som behöver tas fram när tio ärenden ska kontrolleras blir 
väldigt omfattande och arbetet tidskrävande för både systemförvaltare och enhetschefer. 
Förvaltningen bedömer också att chansen att upptäcka eventuella felaktigheter ökar om kontrollen 
genomförs vid fler tillfällen under året.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att 

1. godkänna förslag till verksamhetsberättelse tertial 1 för år 2022 
2. godkänna föreslagen ändring av interkontrollen avseende loggning och kontroll 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 1, Socialnämnden 

Skickas till 
Akten  
Avdelningschefer SOF  
Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen 
 

  



  
 

Socialnämnden 
Socialdemokraterna deltar ej i beslut samt ger ett särskilt yttrande med en 
beslutsförklaring 
Datum: 2022-05-25 
§ 57/22Ytrande Tertialrapport 1, Socialnämnden 
 
Välfärden måste stärkas 
 
Den styrande alliansen har halkat ordentligt snett med ekonomistyrningen av 
Socialnämndens verksamhet och budget.  Sparbetingen i flera år har skapat en neråtgående 
spiral som blir svår att hejda eftersom medel inledningsvis inte tillförts i tillräcklig 
omfattning för budgetåret. Spiralen skapar dålig arbetsmiljö och dåligt rykte bland 
potentiella arbetssökande. Det leder också till att politikerna tappar respekt och förtroende 
bland kommuninvånarna. Förvaltningen uttrycker situationen inom Individ- och 
familjeområdets verksamhet Barn och ungdom som ”Allvarligt läge”. Bristen på personal 
och särskilt svåra rekryteringsläget på socialsekreterare, sjuksköterskor och chefer samt 
brist på äldreboendeplatser och korttidsboende inom kommunen är klart ett allvarligt läge 
som kräver ansvarstagande och åtgärder utöver det vanliga.  
 
Socialdemokraterna deltog inte i beslutet om att anta verksamhetsplan och budget för 
2022. Verksamhetsplanen för 2022 bygger på de av kommunfullmäktige antagna mål och 
budgetdokument som är utarbetat av det borgerliga minoritetsstyret förd av Moderaterna, 
Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.  
 
Förvaltningens arbete med Verksamhetsplanen för 2022 utifrån de av fullmäktiges antagna 
mål var en ärlig beskrivning av läget inför 2022 och vad som behövdes för att förstå och 
kunna förklara problemen om inte budgeten kommer att räcka ända fram till 2023.  
Socialdemokraterna hade ett annat förslag till mål- och budget med tydliga prioriteringar 
på vård och omsorg som hade givit andra förutsättningar för våra medborgare.  
Socialdemokraterna ansåg att verksamhetsplanen för 2022 saknade tillräcklig ekonomi och 
en del åtgärder för att komma i balans med budgetförutsättningarna som alliansen fördelat 
till socialnämnden. Vi uppmärksammade i vårt yttrande att alla de utmaningar som 
Socialförvaltningen står inför med personalbrist, överbelastning på förvaltningen 
förorsakad av Corona-problematik och en budget som inte medger några större satsningar 
för de uttalade utmaningar för 2022.  
 
Vi är nu på det fjärde året med alliansens styrning och kan se ett återkommande problem 
med att inleda budgetåret med en allt för snål tilldelning av medel som skapar arbete med 
huvudfokus på besparingar som sedermera renderar i att man skall spara för att komma i 
budgetbalans och sedan få en tilldelning i slutet av året för att få ett nollresultat. Detta 
fenomen skapar en ryckighet och ett problem för den verksamhet som skall utföras enligt 
socialtjänstlagen. Personalen inom Socialförvaltningen får inte möjlighet att genomföra sitt 
arbete på ett tillfredsställande sätt och fullfölja den plan och uppdrag som beslutats av 
Socialnämnden för verksamhetsåret. Arbetsmiljön tar skada av att aldrig ha tillräckligt med 
ekonomiska resurser, trots riktade bidrag från staten med satsningar på välfärden. 
 



Sidan 2 av 2   

Vi socialdemokrater vill ha ett jämlikt samhälle där hinder för människors åldrande och 
utveckling undanröjs. Kommunen står inför tuffa ekonomiska utmaningar nästkommande 
år, främst på grund av den demografiska fördelningen av kommunens invånare. Antalet 
äldre som är över 80 år förväntas dubbleras till 2030, trenden är också att antalet LVM och 
LVU samt sökande till försörjningsstöd kommer att öka, om man sedan för till effekterna 
av Coronapandemin blir utmaningarna ännu större. Nämnden behöver ökade intäkter för 
vård och omsorg och det snaraste.  
 
Socialdemokraterna tackar förvaltningen för en ärlig rapport hur läget är just nu 
ekonomiskt och personalmässigt. Vi saknar dessvärre en beskrivning av dels hur det går 
med de uppdrag som står beskrivet i VP:n, dels hur man skall lösa personalbristen och den 
befarade minusprognosen för socialnämnden som förväntas uppstå. 
 
Den framskrivna redovisningen av T1:an tydliggör inte vilka lösningar som står till buds 
för att möta det svåra läget som uppstått. Vi hade önskat en tydligare beskrivning på ett 
framåtperspektiv och ett åtgärdspaket. 
 
Socialdemokraterna deltar ej i beslutet att godkänna förslag till verksamhetsberättelse för 
tertial 1 för år 2022 och godkänna föreslagen ändring av internkontrollen. 
 
 
 
Ulla Johansson för 
Socialdemokraterna i 
Socialnämnden 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL Sida 11(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 57/22 SON/2021/0072/000-9 

Svar på förstudie avseende ersättningslokaler Sorunda 
gruppbostäder 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att förlänga avtalet med nuvarande hyresvärd till dess att utredningen är 
färdig  

Protokollsanteckningar 
Socialdemokraterna inkommer med frågeställningar de önskar få svar på under fortsatt beredning 
av ärendet, se bilaga B.  

Ärendet 
Socialnämnden har till fastighetsavdelningen lämnat en behovsanalys avseende ersättningslokaler 
för Sorunda gruppbostäder. I behovsanalys beskrivs att Sorunda gruppbostäder byggdes 1995 och 
består av två gruppbostäder med sammanlagt elva lägenheter. Fastigheten ägs av ett 
fastighetsbolag som kommunen hyr lokalerna av. Lokalerna är undermåliga och i bristfälligt skick. 
Behovsanalysen har behandlats i kommunens investeringsberedning. Därefter har förstudie 
genomförts av kommunstrateg, David Ulmér. Syftet med förstudien är att identifiera vilka tänkbara 
alternativ som finns för att möta det behov som specificerats. Se bilaga. 

Utjämningssystemet 
Samtliga av Sveriges kommuner ingår i utjämningssystemet för lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, LSS. Utjämningssystemet för LSS innebär i korthet att kostnaderna för LSS-
insatser fördelas jämnt mellan kommunerna. Den kommun som har en högre kostnad per brukare 
än snittet kommer, och i relation till antal medborgare, att få ersättning genom utjämningssystemet 
från kommuner som har en billigare verksamhet. Det går inte att veta vilken omkostnadsnivå som 
kommunen bör ligga på för att få ersättning genom utjämningssystemet eftersom det är relativt 
andra kommuners kostnadsläge. I dagsläget bidrar Nynäshamns kommun med ca 37 miljoner 
kronor till utjämningssystemet. Utjämningssystemet får den lite udda effekten att kommuner som 
under lång tid, systematiskt haft en hög kostnadsbild relativt övriga kommuner, får ersättning för 
det genom utjämningssystemet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra fastighetsavdelningen att; 

1. Bygga och driva verksamheten i egen regi. 
2. Förlänga hyreskontraktet med nuvarande extern fastighetsägare. 
3. Kommunen upphandlar två hyreskontrakt där en eller flera aktörer bygger boendena åt 

kommunen.  
4. Säga upp hyreskontraktet och låta socialförvaltningen köpa 11 externa boendeplatser 

inklusive daglig verksamhet. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialförvaltningens arbetsutskott lämnar frågan utan eget ställningstagande till socialnämnden för 
beslut, med ett tillägg till förvaltningens förslag till beslut med att-satsen;  
- att förlänga avtalet med nuvarande hyresvärd under utredningens tid innan inriktningsbeslut om 
framtidens form för gruppbostad kan fattas  

Beslutsunderlag 
Förstudie ersättning Sorunda gruppbostad 
Beslut SON § 57, 2021-04-28 - Behovsanalys av ersättningslokaler för Sorundas gruppbostäder 



 

PROTOKOLL Sida 12(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Uppdaterad efter nämndbeslut - Tjut - Behovsanalys av ersättningslokaler för Sorundas 
gruppbostäder  

Skickas till 
Akten 
Funktionshinderområdet 
Beställaravdelningen äldre och funktionsnedsättning 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 13(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 58/22 SON/2021/0072/000-10 

Svar på förstudie avseende ersättningslokaler Sorunda 
gruppbostäder 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att  
1. bordlägga inriktningsbesluten till dess att ett gemensamt arbetsutskott med fastighets och 
investeringsutskottet har hållits. 
2. ge förvaltningen i uppdrag att sammankalla till ett gemensamt AU tillsammans med fastighets och 
investeringsutskottet 
3. förlänga avtalet med nuvarande hyresvärd till dess att utredningen är färdig  
 
Beslutet ersätter beslutet i § 57. 

Protokollsanteckningar 
Socialdemokraterna inkommer med frågeställningar de önskar få svar på under fortsatt beredning 
av ärendet, se bilaga B.  

Ärendet 
Socialnämnden har till fastighetsavdelningen lämnat en behovsanalys avseende ersättningslokaler 
för Sorunda gruppbostäder. I behovsanalys beskrivs att Sorunda gruppbostäder byggdes 1995 och 
består av två gruppbostäder med sammanlagt elva lägenheter. Fastigheten ägs av ett 
fastighetsbolag som kommunen hyr lokalerna av. Lokalerna är undermåliga och i bristfälligt skick. 
Behovsanalysen har behandlats i kommunens investeringsberedning. Därefter har förstudie 
genomförts av kommunstrateg, David Ulmér. Syftet med förstudien är att identifiera vilka tänkbara 
alternativ som finns för att möta det behov som specificerats. Se bilaga. 

Utjämningssystemet 
Samtliga av Sveriges kommuner ingår i utjämningssystemet för lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, LSS. Utjämningssystemet för LSS innebär i korthet att kostnaderna för LSS-
insatser fördelas jämnt mellan kommunerna. Den kommun som har en högre kostnad per brukare 
än snittet kommer, och i relation till antal medborgare, att få ersättning genom utjämningssystemet 
från kommuner som har en billigare verksamhet. Det går inte att veta vilken omkostnadsnivå som 
kommunen bör ligga på för att få ersättning genom utjämningssystemet eftersom det är relativt 
andra kommuners kostnadsläge. I dagsläget bidrar Nynäshamns kommun med ca 37 miljoner 
kronor till utjämningssystemet. Utjämningssystemet får den lite udda effekten att kommuner som 
under lång tid, systematiskt haft en hög kostnadsbild relativt övriga kommuner, får ersättning för 
det genom utjämningssystemet.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra fastighetsavdelningen att; 

2. Bygga och driva verksamheten i egen regi. 
3. Förlänga hyreskontraktet med nuvarande extern fastighetsägare. 
4. Kommunen upphandlar två hyreskontrakt där en eller flera aktörer bygger boendena åt 

kommunen.  
5. Säga upp hyreskontraktet och låta socialförvaltningen köpa 11 externa boendeplatser 

inklusive daglig verksamhet. 



 

PROTOKOLL Sida 14(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialförvaltningens arbetsutskott lämnar frågan utan eget ställningstagande till socialnämnden för 
beslut, med ett tillägg till förvaltningens förslag till beslut med att-satsen;  
- att förlänga avtalet med nuvarande hyresvärd under utredningens tid innan inriktningsbeslut om 
framtidens form för gruppbostad kan fattas  

Yrkanden 
Tony Nicander (V) yrkar bifall till ordförandes förslag 

Beslutsunderlag 
Förstudie ersättning Sorunda gruppbostad 
Beslut SON § 57, 2021-04-28 - Behovsanalys av ersättningslokaler för Sorundas gruppbostäder 
Uppdaterad efter nämndbeslut - Tjut - Behovsanalys av ersättningslokaler för Sorundas 
gruppbostäder  

Skickas till 
Akten 
Funktionshinderområdet 
Beställaravdelningen äldre och funktionsnedsättning 
 

  



  
 

Socialnämnden 
 
58/22 Medskick till förvaltningen 
på Svar på förstudie avseende ersättningslokaler Sorundas gruppbostad 
 
 
 Socialdemokraternas frågor inför beslut 
 

Socialdemokraterna föreslår att utredningen klargöra frågor angående förhållandet i Sorunda 
gruppbostad, få svar på de frågor som ställs och som behövs svar på för att nämnden skall kunna ta 
ställning till förvaltningens förslag till nämnden. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med svar på följande frågor Att: 

 
1. Klargöra relationen med Högkullen/SBB, hur har diskussionerna gått efter de kontakter som tagits? 

Redovisa skriftliga protokoll om de finns. 
2. Redovisa vilka problem som finns kvar beträffande kontakter, underhållsproblem, eller andra 

önskemål som inte infriats? 
3. Genom en behovsanalys ta fram vilka brister och fördelar vi har i den nuvarande omvårdnadsmiljön. 
4. Redovisa nuvarande kostnader för lokalerna i jämförelse med de befintliga LSS-boenden vi har idag. 
5. Genomföra en brukaranalys med brukare och företrädare för dessa kring hur nuvarandemiljö kan 

förbättras och ta med det i behovsanalysen. 
6. Parallellt titta på befintliga ersättningslokaler för LSS-verksamheten i kommunen. 
7. Beskriva kostnadsläget för en egen nybyggnation. 
8. Beskriva tiden från beslut till färdig inflyttning på en ny byggnad.  
9. Beskriva möjligheten om att Högkullen /SBB bygger nytt med en uppskattad kostnadsbild!  
10. Är det brist på platser? Behövs det flera platser? Hur många i så fall? 
11. Efterhöra med Högkullen/SBB om kommunen (fastighet) har möjlighet att köpa lokalerna för att få 

rådighet över dessa. 
 
Att redovisas till Socialnämnden innan man kan gå vidare i ärendet. 

 
 
 
Ulla Johansson för 
Socialdemokraterna i 
Socialnämnden 



 

PROTOKOLL Sida 15(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 59/22 SON/2022/0029/002-8 

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

Beslutsunderlag 
Bilaga - Delegationsbeslut och delegationslistor april 2022 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 60/22 SON/2022/0158/000-1 

Ordförandeförslag till uppdragsdirektiv träffpunkter för äldre 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna ordförandeförslaget, och att överlämna uppdragsdirektivet till 
förvaltningen 

Ärendet 
Det finns beslut i verksamhetsplanen att inrätta träffpunkter för äldre. Utgångspunkten för direktivet 
är att kommunens verksamhet ska motverka social isolering, ge mervärde för våra äldre 
medborgare i kommunen och tillhandahålla en mångsidig och varierad verksamhet som lockar fler 
äldre att aktivera sig, skapa nya sociala relationer och ge de äldre möjlighet till meningsfulla 
aktiviteter även på ålderns höst.  
 
Träffpunkten ska ses i ett större sammanhang och kopplas ihop med kommunens övergripande 
målsättning om att skapa förutsättningar för äldre- och funktionsnedsatta individers möjlighet till 
meningsfulla aktiviteter utifrån varje individs egna förutsättningar.  
 
Uppdraget bör belysa följande frågeställningar:  
 

- Hur ska en träffpunkt vara utformad för att tillhandahålla sociala mötesytor för seniora 
medborgare  

- Vilka aktiviteter kan lämpligen bedrivas inom ramen för en träffpunkt  
- Hur ska aktiviteterna vara utformade för att ge varje enskild individ möjlighet att utvecklas 

inom ramen för träffpunktens verksamheter  
- Hur ska träffpunkten/träffpunkternas verksamheter samverka med det civila samhället och 

övriga verksamheter för seniora medborgare, T ex äldre- och funktionshinderlots.  
- Vilka drifts- och underhållskostnader kan ovan förslag generera  

Yrkanden 
Tony Nicander (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget  

Roland Junerud (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget  

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag, dnr:  

Skickas till 
Akten  
Myndighet?  

 

  



 
 

 

  
Datum  
2022-05-13  
  

Ordförandeförslag 

Uppdragsdirektiv ”träffpunkter för äldre” i Nynäshamns kommun enligt beslut 
i verksamhetsplan 2022 
 

Det finns beslut i verksamhetsplanen att inrätta träffpunkter för äldre. Utgångspunkten för direktivet 
är att kommunens verksamhet ska motverka social isolering, ge mervärde för våra äldre 
medborgare i kommunen och tillhandahålla en mångsidig och varierad verksamhet som lockar fler 
äldre att aktivera sig, skapa nya sociala relationer och ge de äldre möjlighet till meningsfulla 
aktiviteter även på ålderns höst.  

Träffpunkten ska ses i ett större sammanhang och kopplas ihop med kommunens övergripande 
målsättning om att skapa förutsättningar för äldre- och funktionsnedsatta individers möjlighet till 
meningsfulla aktiviteter utifrån varje individs egna förutsättningar.  

Uppdraget bör belysa följande frågeställningar: 

- Hur ska en träffpunkt vara utformad för att tillhandahålla sociala mötesytor för seniora 
medborgare 

- Vilka aktiviteter kan lämpligen bedrivas inom ramen för en träffpunkt 
- Hur ska aktiviteterna vara utformade för att ge varje enskild individ möjlighet att utvecklas 

inom ramen för träffpunktens verksamheter 
- Hur ska träffpunkten/träffpunkternas verksamheter samverka med det civila samhället och 

övriga verksamheter för seniora medborgare, T ex äldre- och funktionshinderlots. 
- Vilka drifts- och underhållskostnader kan ovan förslag generera 

 
 

För Alliansen i Nynäshamn 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande Socialnämnden 
 



 

PROTOKOLL Sida 17(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

61/22 Uppföljning av kvalitet- och verksamhetsuppföljning 
boendestöd 2021 
Linda Strand, verksamhetsutvecklare, informerar om uppföljning av kvalitet- och 
verksamhetsuppföljning boendestöd 2021.  

 

  



 

PROTOKOLL Sida 18(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

62/22 Redogörelse kring inköp av konsulter inom 
socialnämnden 
Yvonne Persson, kommunjurist, redogör resultaten i granskningsrapporten avseende konsulter inom 
socialnämnden.  

Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, redogör för de åtgärder socialförvaltningen vidtagit hittills.   



 

PROTOKOLL Sida 19(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

63/22 Ordförande informerar 
Ordförande informerar om att nämnden från och med juni förväntas delta fysiskt på plats under 
sammanträdena. Detta gäller såväl ledamöter som ersättare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 20(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

64/22 Förvaltningen informerar  
Mikael Landberg, avdelningschef, ger information till nämnden om förvaltningens syn på införandet 
av förenklat beslutsfattande i relation till den kommande socialtjänstlagen.  

 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 21(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

65/22 Övriga frågor 
Socialdemokraterna önskar information om  

- Utpressningssituationen inom Nynäshamns restaurang- och krogbransch 
Camilla Skyttman, utredare och nämndsekreterare, har varit i kontakt med Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbund (smohf) som inte uppger att de har vetskap om att det pågår 
utpressning av kriminella gäng mot krogägare för tillfället. Däremot ligger många 
kroglokaler ute för försäljning, vilket kan vara en indikator på att få vill etablera sig eller 
bedriva verksamhet i Nynäshamn. Det kan även vara en pandemieffekt så smohf vill inte 
uttala sig säkert.  
 

- Hur skjutningen i Backlura har hanterats, och vilka åtgärder som har vidtagits  
Björn Engström, enhetschef, har fått information om att det rör sig om en markering från 
ett kriminellt gäng till ett annat. Det pågår droghandel i Backlura, och skjutningen kan vara 
relaterat till det. De åtgärder som vidtagits är att kommunen tillsammans med polisen 
försökt att kartlägga situationen. Kommunens uppdrag framåt är att jobba uppsökande, 
informera och motivera till livsstilsförändring till de män som är involverade i dessa 
grupperingar, att det finns stöd och hjälp att få för att komma bort från den kriminella 
livsstilen.  
 

- Hur ser rekryteringssituationen ut inom individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen 
Gabriella Rodling, avdelningschef, och Marlen Terrell, förvaltningschef, ger information om 
antalet vakanser och det rekryteringsarbete som pågår inom enheterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 22(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

66/22 Nytt ställningstagande angående förlikning 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 23(23) 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

67/22 Upphandling SÄBO 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 
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