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KALLELSE
Datum
2021-03-24

Socialnämnden kallas till sammanträde
Datum och tid: 2021-03-31 klockan 09.00
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Vid förhinder kontakta: Olivia Gustafsson
olivia.gustafsson@nynashamn.se

_______________________
Antonella Pirrone (KD)
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______________________
Olivia Gustafsson
Sekreterare
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-19

Sida 1(2)
Diarienummer
SON/2021/0004/042-7

Tjänsteställe/handläggare
Administrationen
Carin Blomberg Forest
E-post: carin.blomberg-forest@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 85

Beslutsinstans
Socialnämnden

Yttrande mål och budget 2022
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna till
kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över kommunens budgetdirektiv med preliminära
drift- och investeringsramar för 2022-2025.
Ärendet har beretts genom analys av förutsättningarna för nämndens verksamheter. Beslut om
yttrandet fattas av socialnämnden och beslut om nämndens kommande budget fattas av
kommunfullmäktige i juni 2021.
Föreslagen budget för socialnämnden för 2022 är 568,7 mnkr, enligt föreliggande budgetdirektiv
med preliminära drift- och investeringsramar 2022-2025. I detta ingår 12,9 mnkr som volymkompensation för ökning av befolkningen 80 år och äldre.
I yttrandet konstateras att det samhällsekonomiska läget och ett ökande behov av socialnämndens
lagstadgade tjänster till några av samhällets mest utsatta människor, inte ger socialnämnden en god
ekonomisk utgångspunkt för de närmaste åren. Tuffa år med besparingar, exempelvis i form av
vakanshållna tjänster samt avsaknad av handledning och kompetensutveckling, har skapat en
kompetens- och utvecklingsskuld. En effektiv verksamhet med låga KPB och som i princip
uteslutande består av kärnverksamhet, kan bara betecknas som en styrka så länge det inte ger
avkall på kvalitet för brukarna och arbetsmiljö för medarbetare och chefer. Förvaltningens bild i
retrospektiv är att dessa gränser tänjts.
För att komma till ett hållbart läge kommer fokus under de närmsta åren vara att bygga en stabil
organisation avseende såväl personella resurser som processer och rutiner. Här kommer vissa
förstärkningar och, ej än budgeterade, ekonomiska tillskott att krävas. Detta för att skapa
förutsättningar för Socialförvaltningen att leverera god kvalitet och god arbetsmiljö.
Sammantaget betyder det att socialnämnden har behov av en ökad budgetram för både basbehov
och kompensation för volym- och driftsförändringar, utöver det som nämnden fått i föreliggande
budgetdirektiv med preliminära drift- och investeringsramar 2022-2025.
Konkret betyder det att socialnämndens totala budgetbehov för 2022 är 594,9 mnkr. Därav är 569,8
mnkr för att täcka basnivån och 12,9 mnkr i volymkompensation för ökning av befolkningen 80 år
och äldre. Därutöver tillkommer 12,2 mnkr för volym- och driftförändringar. Sammantaget innebär
detta en ökning av föreslagen budget för socialnämnden 2022 med 26,3 mnkr, vilket motsvarar en
ökning med 4,6%.
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_______________________
Marlen Terrell
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

______________________
Anna Kessling
Administrativ chef

SON MoB 2022 remissyttrande
Ordförandebeslut - beslut om budgetdirektiv, prel drift- och investeringsramar 2022-2025
Budgetdirektiv - Prel drift- och investeringsramar 2022-2025
Alliansens budgetdirektiv 2022-2025

Skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Avdelningschefer
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-22

Sida 1(3)
Diarienummer
SON/2021/0061/001-5

Tjänsteställe/handläggare
Myndighet Äldre och Funktionshinder
Mikael Landberg
E-post: mikael.landberg@nynashamn.se

Beslutsinstans
Socialnämnden

Behovsanalys bostad med särskild service enligt LSS
(servicebostad)
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att acceptera erbjudande om förhyrning i Telegrafen 17 per den 18
november från Magnolia AB inklusive kostnad för tomhyra under 2021.

Sammanfattning

Efter nämndens beslut om återremittering har nedanstående underlag tagits fram och förtydligats.
Det nu aktuella erbjudandet (bilageras som reviderat erbjudande om förhyrning) innebär att
nämnden har möjlighet att ingå avtal med Magnolia angående servicebostäder från den 18
november innevarande år. Förvaltningen bedömer att erbjudandet är mycket attraktivt utifrån det
behov förvaltningen har aviserat samt det aktuella budgetläget. Nedan punktas de viktigaste delarna
i det nu aktuella erbjudandet:
• Samtliga lägenheter ligger i en annan trappuppgång och denna gång i en och samma
trappuppgång.
• Servicelägenheten är mindre (81 m2 istället för 88 m2 ).
• Brukarlägenheterna är mindre (32 m2 istället för 39 m2 )
• Inflyttning sker den 18 november 2021 istället för den 1 maj 2021.
Vidare framkom det att nämnden uttryckte farhågor avseende möjliga upphandlingstekniska
problem vid en förhyrning som nuvarande projekt avser. Vid kontroll med Upphandling Södertörn
har det tydligt framkommit att det, i det nu aktuella projektet, inte bör vara några problem med ren
förhyrning. Däremot rekommenderas nämnden att vara aktsam i händelse av att
verksamhetsförändringar föranleder justeringar av befintliga lokaler, man kan då hamna i ett
retroaktivt LOU läge och behöver då se över vad som kan göras inom ramen för ren förhyrning och
vad som kan behöva hanteras inom ramen för LOU. Förvaltningen fick, från Upphandling Södertörn,
ett mycket informativt material som bilageras ärendet. Förvaltningen är trygg i att det nu aktuella
projektet inte kan komma att omfattas av krav på upphandling.
Angående tomhyror kan förvaltningen konstatera att vi kommer få tillträde till de lägenheter som är
inflyttningsklara den 18 november. Det är då upp till oss att avgöra om vi vill flytta in brukare i den
takt som lägenheterna blir klara. Förvaltningen bedömer att den möjliga inflyttningstakten dels
avgörs när servicelägenheten blir klar dels i vilken omfattning brukarna är redo att byta boende. Om
vi väljer att inte flytta in brukare i färdiga lägenheter så får vi betala hyra för dem. Det går i
dagsläget inte att säga hur många lägenheter det rör sig om eller hur länge.

Ärendet

Socialnämnden har den 24 januari 2017 fattat beslut om ny bostad med särskild service men
ärendet har inte aktualiserats i socialnämnden sedan dess. Förvaltningen har under åren fört
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diskussioner med fastighetsavdelningen och lokalstrateg om förvaltningens behov av boende i
förhållande till den aktuella bostadsmarknaden i Nynäshamn. Enligt besked från lokalstrateg innebär
nuvarande förslag att en servicebostad finns inräknad i Nynäshamnsbostäders nästa projekt som
beräknades klart till 2023. Nynäshamnsbostäder har dock skjutit på det projektet och är nu beräknat
genomföras först 2025.
Senast socialförvaltningen öppnade en ny bostad med särskild service var 1995 och under åren efter
det har det skapats tre bostäder inom det befintliga beståndet. Under våren 2020 har
socialförvaltningen avvecklat Björkbackens gruppbostad på grund av höga kostnader enligt gällande
avtal samt omfattande brister i fastighetsunderhåll. Detta har lett till att förvaltningen har behövt
göra externa boendeplaceringar.
Syftet med att aktualisera ärendet om ny servicebostad är dels att tillgodose behovet av
boendeplatser på hemmaplan i enlighet med lagstiftningen LSS dels att bromsa in kommunens
kostnader för LSS-utjämningssystem. Kommunens kostnader till LSS-utjämningssystem har under de
senaste åren ökat från 15 mnkr till 29 mnkr år 2020. Ökningen till utjämningssystemet beror på att
antal beslut inom ramen för LSS, och kostnaden för verkställigheten, har minskat relativt andra
kommuner vilket gör att Nynäshamn blir en allt större nettobidragsgivare till utjämningssystemet.
Under 2020 har lokalstrateg på kommunstyrelseförvaltningen haft kontakt med Magnolia Bostad
som bygger flerbostadshus i området Sjötelegrafen. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara
den 1 november 2021, alternativt från den 1 maj 2021. Den 14 december informerar lokalstrategen
att han har haft kontakt med Magnolia Bostad om att i deras bestånd hyra ut för en servicebostad.
Den 16 december meddelas förvaltningen att Magnolia Bostad är intresserade av att få till en
överenskommelse gällande den nya servicebostaden, kontraktet förväntas då börja löpa från den 1
november 2021, alternativt från den 1 maj om Magnolia klarar att leverera bostäder från det
datumet.
Det nu aktuella erbjudandet innebär en möjlighet till avtalsstart per den 18 november innevarande
år. Förvaltningen bedömer att det är ett mycket attraktivt erbjudande som uppfyller de krav som
nämnden har ställt på verksamheten. Förtydliganden avseende den nuvarande föreslagna
utformningen finns i det reviderade erbjudandet om förhyrning från fastighetsavdelningen.
Vidare har förvaltningen säkerställt, i den mån det är möjligt i sådana här svåra frågor, de
upphandlingstekniska aspekterna av att ingå avtal med Magnolia AB avseende förhyrning av
lägenheter för boende med särskild service. Förvaltningen känner sig helt trygg med de svar som
har erhållits från Upphandling Södertörn. Särskilt i beaktande av det material som finns bilagerat
ärendet.

Förvaltningens bedömning

Inledningsvis vill förvaltningen poängtera att behovet av servicebostäder är stort och, som
behovsanalysen visar, ökande under nästkommande år. I vanlig ordning kan förvaltningen inte
garantera att de individer som skulle kunna omfattas av möjligheten att få insatsen beviljad skulle
ansöka om insatsen, vilket är en förutsättning. Men behovet finns och har tydligt beskrivits i det
bifogade underlaget.
Förvaltningen kan konstatera att det nu aktuella erbjudandet som fastighetsavdelningen har fått
från Magnolia är väldigt bra i flera avseenden och möter upp det behov förvaltningen har sett i
behovsfångsten.

_______________________
Marlen Terrell

______________________
Mikael Landberg
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Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Avdelningschef

Behovsanalys boende med särskild service
Erbjudande om förhyrning i Telegrafen 17 REV
Beslut SON AU § 20, 2021-02-17 - Behovsanalys bostad med särskild service enligt LSS
(servicebostad)
Bilaga A – Bilaga till ärende § 20
Kompletterande underlag servicebostad
Beslut SON § 23, 2021-03-03 - Behovsanalys bostad med särskild service enligt LSS (servicebostad)
Information om upphandlingskrav

Skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-04

Sida 1(1)
Diarienummer
SON/2021/0082/001-1

Tjänsteställe/handläggare
Myndighet Äldre och Funktionshinder
Mikael Landberg
E-post: mikael.landberg@nynashamn.se

Beslutsinstans
Socialnämndens arbetsutskott
11296 4411 296 44

Prislista och beställarplan 2021
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Socialnämnden ska varje år ta fram interna priser för socialförvaltningens verksamheter. Priserna
har räknats upp utifrån förutsättningarna i Mål och Budget 2021, detta följer även uppräkningen av
kommunbidragets fördelning till nämnderna. Beställarplanen är förvaltningens uppskattning av hur
mycket verksamhet som kommer att beställas under året. Prislistan är den interna kostnaden för
insatserna. De båda dokumenten är att anse som ren verkställighet av givna förutsättningar och
kommer framöver inte att tillställas nämnden i den nu aktuella formen.

_______________________
Marlen Terrell
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

______________________
Mikael Landberg
Avdelningschef

Beställarplan 2021 äldreomsorg och funktionshinderområdet
Prislista 2021
Tidigare beställarplan från 2020
Tidigare prislista från 2020

Skickas till

Akten
Myndighet äldre och funktionshinder
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Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-17

§ 31/21

SON/2021/0082/001-2

Prislista och beställarplan 2021
Socialnämndens arbetsutskotts beslut

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

Ärendet

Socialnämnden ska varje år ta fram interna priser för socialförvaltningens verksamheter. Priserna
har räknats upp utifrån förutsättningarna i Mål och Budget 2021, detta följer även uppräkningen av
kommunbidragets fördelning till nämnderna. Beställarplanen är förvaltningens uppskattning av hur
mycket verksamhet som kommer att beställas under året. Prislistan är den interna kostnaden för
insatserna. De båda dokumenten är att anse som ren verkställighet av givna förutsättningar och
kommer framöver inte att tillställas nämnden i den nu aktuella formen.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2021/0082/001-1
Beställarplan 2021 äldreomsorg och funktionshinderområdet
Prislista 2021
Tidigare beställarplan från 2020
Tidigare prislista från 2020

Skickas till

Akten
Myndighet äldre och funktionshinder
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-01

Sida 1(5)
Diarienummer
SON/2020/0079/001-2

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen
Kerstin Perninge

Beslutsinstans
Socialnämnden

Utredning av förändringar gällande senior– och anhörigdag.
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att lämna uppdraget utan åtgärd.

Sammanfattning

Den 26/11–19 beslutade socialnämnden att ge socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
kommunstyrelseförvaltningen och Kultur- och Fritidsförvaltningen utreda de årligen återkommande
seniordagarna i Nynäshamns kommun utifrån ett ordförandeförslag (dnr SON/2019/0248/001–2, §
85/19). Förslaget från socialnämndens ordförande är att: 1) utöka seniordagen till flera dagar 2) den
sprids till flera delar i kommunen och 3) se över möjligheten för seniordagen att bli en del av
Kulturveckan. Socialförvaltningen har tillsammans med de övriga förvaltningarna gjort en
genomgång av förslagen och vilka konsekvenser de kan få.

Ärendet
Den 26/11–19 beslutade socialnämnden att ge socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
kommunstyrelseförvaltningen och Kultur- och Fritidsförvaltningen utreda de årligen återkommande
Seniordagar i Nynäshamns kommun utifrån ett förslag från socialnämndens ordförande (dnr
SON/2019/0248/001–2, § 85/19). Förslaget från socialnämndens ordförande är att: 1) utöka
seniordagen till flera dagar 2) den sprids till flera delar i kommunen och 3) se över möjligheten för
seniordagen att bli en del av Kulturveckan.
Arbetsgrupp:
Arbetet skede under våren 2020 i en förvaltningsövergripande grupp:
Carina Brännäng, anhörigsamordnare, Socialförvaltningen
Christer Dahl, Aktivitetskoordinator, Socialförvaltningen
Elin Giotis, samhällsplanerare social hållbarhet, Kommunstyrelseförvaltningen
Kenneth Kollberg, säkerhetschef, Kommunstyrelseförvaltningen
I samtal med: Åsa Urberg, kultur- och utbildningsförvaltningen
Arbetsgruppens underlag har sedan bearbetats på centrala administrationen.
Senior- och anhörigdagen
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) uppmanade tidigt kommunerna att arrangera
en dag om säkerhet för seniorer. MSB hade tagit fram broschyrer med tips om fallprevention och
säkerhet att dela ut till de äldre invånarna.
I oktober 2010 bjöd säkerhetschefen in alla seniorer till en dag med temat fallprevention och äldres
säkerhet. Medverkande/utställare var kommunens fixare, brandförsvaret, polisen,
rehabiliteringspersonal från lokala vårdgivare och kommunen. Föreläsningar hade fokus på fysisk
aktivitet, säkerhet i hemmet och kost. FN:s internationella äldredag infaller varje år den 1:e oktober
så det var i samband med denna dag.

45/21 Utredning av förändringar gällande senior– och anhörigdag - SON/2020/0079/001-2 Utredning av förändringar gällande senior– och anhörigdag : Tjut - Utredning av förändringar gällande senior– och anhörigdag.

2(5)

Ett år senare startade SOF via anhörigsamordnaren med att bjuda in invånarna till en anhörigdag/
anhörigvecka i samband med den internationella anhörigdagen den 6 oktober.
Eftersom de båda dagarna inföll under samma vecka blev det två konkurrerande evenemang men
med liknande innehåll. Det visade sig vara svårt att få tillräckligt många besökare till båda tillfällena.
2015 beslöt KSF och SOF att samarbeta kring de båda eventen och seniorsäkerhetsdagen var det
året en del i anhörigveckan. Från 2016 slogs båda dagarna ihop till en senior- och anhörigdag.
De lokala pensionärsföreningarna bjöds in under planeringsstadiet. Pensionärsföreningarnas
engagemang har genom åren ökat och de är nu med i planeringen redan från start av varje senioroch anhörigdag. Målgrupp är både de äldre kommuninnevånarna och deras anhöriga. Innehållet i
dagarna har varierat men det övergripande temat har alltid varit fallprevention, säkerhet och goda
levnadsvanor.
Deltagarantalet har genom åren varit stort. Det har periodvis varit en utmaning att få plats med alla
utställare och besökarna har ibland upplevt att det blivit trångt och även svårt att överblicka mässutbudet. Från 2016 har man erbjudit 100 personer sopplunch mot uppvisande av biljett. Några
besökare prioriterar förmiddagens utställning, några sopplunchen och andra eftermiddagens
föreläsningspass. Många är också med hela dagen. Deltagarantalet har uppskattningsvis varit i snitt
250 personer.
Synpunkter på att evenemangen för äldre och anhöriga oftast är förlagt till Nynäshamns tätort har
förekommit. 2017 bjöd man därför in till en information från pensionsmyndigheten om bostadstillägg
för pensionärer. Föreläsningarna hölls i Sorunda, dit kom 10 deltagare, Ösmo, dit kom 33 deltagare
och i Nynäshamn kom 55 deltagare.
Ekonomi:
Seniordagen finansieras med 40 000 kr av planeringsavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen.
Anhörigsamordnare på socialförvaltningen finansierar anhörigdagen med 10 000 kr. Totalt 50 000
kr.
Utöver detta tillkommer arbetstid för dem som är involverade i arbetet. Tidsåtgången beräknades
2019 till cirka 145 timmar uppdelade på 8 personer.
Förändringar i organisationen under 2021:
Anhörigsamordnaren tillhör för närvarande myndighet äldre och funktionshinder. Under 2021
planeras en omorganisation där tjänsten istället placeras under äldreomsorg utförare tillsammans
med den nyinrättade tjänsten som äldre-och funktionshinderombud. Dessa tjänster kommer
tillsammans med tjänsten på äldrecentrum (för närvarande vakant) kunna utgöra en arbetsgrupp.
Ordförandeförslagen:
1. En utökning senior-och anhörigdagen till flera dagar
Positiva konsekvenser:
• Att arrangera på flera dagar ökar chansen att fler kan delta det vill säga ökad tillgänglighet.
• Att fördela senior-och anhörigdagen på flera dagar skapar möjlighet till fler aktiviteter och
samarbeten med företag som inte behöver konkurrera ut varandra rent tidsmässigt under
ett heldagsprogram.
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Negativa konsekvenser:
• Att genomföra senior-och anhörigdagen under flera dagar kräver fler samarbeten med
företag och föreningar, fler aktiviteter och föreläsare för att fylla ut programmet. Detta
kommer att kräva mer ekonomiska resurser än det som är budgeterat för idag.
• Att genomföra flera dagar kräver mer personalresurser. Ökade resurser kommer även att
beröra pensionärsorganisationerna som idag deltar i både planering och genomförande.
2. Sprida senior-och anhörigdagen till flera delar i kommunen
Positiva konsekvenser:
• Att arrangera senior-och anhörigdagen på flera olika ställen kan möjliggöra att fler
människor totalt sett kan få ta del av olika aktiviteter det vill säga ökad tillgänglighet.
Negativa konsekvenser:
• Flera kommuner har sett att besöken per aktivitet är lägre när det är utspritt både
geografiskt och över tid.
• Att arrangera senior-och anhörigdagen på flera olika ställen kräver mer personalresurser
både för kommunen men även från pensionärsorganisationerna som idag deltar frivilligt i
både planering och genomförande.
Övriga konsekvenser:
• För att kunna arrangera senior-och anhörigdagen som helhet på annan geografisk plats
behövs lokal som kan rymma ett hundratal besökare och utställare, servera lunch samt
vara tillgänglighetsanpassat och kollektivtrafiksnära.
3. Senior-och anhörigdagen som en del av kulturveckan
Positiva konsekvenser:
• Om senior-och anhörigdagen är en del av kulturveckan kan fördelar gällande till
exempel marknadsföring och nyttjande av lokaler möjligen ske effektivare.
Negativa konsekvenser:
• De två evenemangen har olika målgrupper. Kulturveckan riktar sig till alla invånare i
Nynäshamns kommun. senior-och anhörigdagen riktar sig till seniorer i Nynäshamns
kommun och deras anhöriga.
• De båda dagarna har olika syften. Kulturveckans syfte är att ”lyfta fram och belysa de
kulturaktörer, arenor och verksamheter som finns i kommunen och samtidigt låta
Nynäshamns kommuninvånare ta del av det stora kulturella utbudet och på så sätt öka
det kulturella intresset”. Sociala upplevelser och kultur är en friskfaktor för psykisk
hälsa. Därför inkluderas sådana inslag redan i dagens format av senior-och
anhörigdagen. Om dessa event ska arrangeras och marknadsföras ihop finns risk att
något eller båda av eventens syften behöver ändras.
• Idag finansieras senior-och anhörigdagen utifrån dess koppling till folkhälsa och
preventivt hälsoarbete. Om dagen genomförs utifrån andra syften behöver en annan
finansieringsmöjlighet ses över.
Pensionärsföreningarnas synpunkter
Då senior-och anhörigdagen arrangeras i samarbete med pensionärsföreningarna har de blivit
tillfrågade angående förslagen. De ställer sig positiva till att senior-och anhörigdagen arrangeras
under flera dagar och på olika geografiska platser i Nynäshamns kommun. Däremot lyfter de en oro
över att det kommer att innebära mer arbete för att det ska vara möjligt att genomföra.
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Förvaltningens bedömning
Uppdraget har varit att se över möjligheten att arrangera årligen återkommande senior-och
anhörigdagen i Nynäshamns kommun. Utredningen har tagit hänsyn till 3 förslag:
1. Utöka seniordagen till flera dagar
Det finns fördelar med att utöka senior-och anhörigdagen till flera dagar. Det ökar
tillgängligheten och ger möjlighet till ett utökat program. Det är dock tveksamt om detta är
möjligt i dagsläget då det kräver mera av ekonomiska och personalresurser särskilt med hänsyn
taget till att förvaltningens frivilligsamordnare slutat sitt uppdrag och delar av det är överfört till
anhörigsamordnaren som arbetar 80 %.
2. Dagen sprids till flera delar i kommunen
Det finns fördelar med att förlägga vissa föreläsningar och aktiviteter på annan geografisk plats
än centrala Nynäshamn. Dock är det lämpligt att ha kvar Folkets hus som central punkt för
senior-och anhörigdagen då det är en lokal som rymmer många besökare, har möjlighet att
servera lunch och det är tillgänglighetsanpassat.
3. Se över möjligheten för senior-och anhörigdagen att bli en del av kulturveckan.
Båda evenemangens syften är viktiga. Därför bör dagarna planeras, marknadsföras och
genomföras separat.
För samtliga förslag finns både för och nackdelar. För att kunna genomföra en utökning oavsett om
det handlar om flera dagar eller på flera orter inom kommunen så kommer förslagen innebära ökade
kostnader för socialförvaltningen.
Avseende förslaget att göra senior- och anhörigdagen till en del i kulturveckan framgår det att de
negativa konsekvenserna är stora på grund av olika syften med de olika dagarna och förvaltningen
bedömer att det kan innebära att senior- och anhörigdagen kommer skymmas av andra aktiviteter.
Senior- och anhörigdagen är sedan många år väletablerad. Pensionärsorganisationerna är
involverade och det är viktigt att dessa fortfarande förmår och orkar vara delaktiga.
Förvaltningen bedömer att det i dagsläget inte bör ske någon utökning av antalet dagar då det är
tveksamt om det finns resurser till det. Några aktiviteter under senior- och anhörigdagen kan dock
eventuellt läggas i övriga kommundelar under förutsättning att det är möjligt att ordna.

_______________________
Marlen Terrell
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

______________________
Gabriella Rodling
Avdelningschef

Beslut SON § 127/19 - Ordförandeförslag – Seniordagar
Ordförandeförslag - seniordagar
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Skickas till

Akten
Äldreomsorgen

ar gällande senior– och anhörigdag - SON/2020/0079/001-3 Beslut SON AU § 32, 2021-03-17 - Utredning av förändringar gällande senior– och anhörigdag. : Beslut SON AU § 32, 2021-03-17 - Utredning av förändringar gällande senior– och anhörigdag.

PROTOKOLLSUTDRAG

Sida 7(13)

Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-17

§ 32/21

SON/2020/0079/001-3

Utredning av förändringar gällande senior– och anhörigdag.
Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att lämna uppdraget utan åtgärd.

Ärendet

Den 26/11–19 beslutade socialnämnden att ge socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
kommunstyrelseförvaltningen och Kultur- och Fritidsförvaltningen utreda de årligen återkommande
Seniordagar i Nynäshamns kommun utifrån ett förslag från socialnämndens ordförande (dnr
SON/2019/0248/001–2, § 85/19). Förslaget från socialnämndens ordförande är att: 1) utöka
seniordagen till flera dagar 2) den sprids till flera delar i kommunen och 3) se över möjligheten för
seniordagen att bli en del av Kulturveckan. Socialförvaltningen har tillsammans med de övriga
förvaltningarna gjort en genomgång av förslagen och vilka konsekvenser de kan få.
Förvaltningen bedömer att det i dagsläget inte bör ske någon utökning av antalet dagar då det är
tveksamt om det finns resurser till det. Några aktiviteter under senior- och anhörigdagen kan dock
eventuellt läggas i övriga kommundelar under förutsättning att det är möjligt att ordna.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att lämna uppdraget utan åtgärd.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2020/0079/001-2
Beslut SON § 127/19 - Ordförandeförslag – Seniordagar
Ordförandeförslag - seniordagar

Skickas till

Akten
Förslagsställaren
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-02

Sida 1(1)
Diarienummer
SON/2021/0077/000-2

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen
Camilla Fallmark
E-post: camilla.fallmark@nynashamn.se

Beslutsinstans
Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2020
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden antar förvaltningens patientsäkerhetsberättelse för år 2020.

Ärendet

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

_______________________
Marlen Terrell
förvaltningschef

Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse

Skickas till

Akten
Äldreomsorgen
Funktionshinder

______________________
Anette Larsson Beckman
tf administrativ chef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-17

§ 33/21

SON/2021/0077/000-3

Patentsäkerhetsberättelse 2020
Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden antar förvaltningens
patientsäkerhetsberättelse för år 2020.

Ärendet

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

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden antar förvaltningens patientsäkerhetsberättelse för år 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2021/0077/000-2
Patientsäkerhetsberättelse

Skickas till
Akten
Äldreomsorgen
Funktionshinder
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(3)
Diarienummer
SON/2021/0070/000-2

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen
Anette Beckman
E-post: Anette.LarssonBeckman@nynashamn.se
Tel:

Beslutsinstans
Socialnämnden

Svar på revisorernas granskning av långsiktig planering av
äldreomsorgen
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden antar förvaltningens skrivelse och överlämnar den till revisorerna i Nynäshamn.

Sammanfattning
Den 2 februari 2021 inkom revisorerna i Nynäshamn med en rapport gällande granskning av
långsiktig planering av äldreomsorgen. Syftet med revisorernas granskning har varit att bedöma om
kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig långsiktig planering av
äldreomsorgen utifrån intentionerna i det äldrepolitiska programmet.
Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har fått i uppdrag att senast den 19 mars
2021 inkomma med synpunkter på revisorernas rapport samt uppgifter kring vilka åtgärder som
nämnderna tänker vidta med anledning av revisorernas granskning.
Socialförvaltningen har beviljats anstånd att svara till den 31 mars 2021.
Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har gemensamt i denna tjänsteskrivelse fört
fram förvaltningarnas synpunkter på rapporten och presenterat vilka åtgärder som nämnderna
kommer att vidta med anledning av revisorernas granskningsrapport. Kommunstyrelsen och
socialnämnden föreslås att godkänna förvaltningens skrivelse och överlämna den till revisorerna i
Nynäshamn.

Ärendet
Den 2 februari 2021 inkom revisorerna i Nynäshamn med en rapport gällande granskning av
långsiktig planering av äldreomsorgen. Syftet med revisorernas granskning har varit att bedöma om
kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig långsiktig planering av
äldreomsorgen utifrån intentionerna i det äldrepolitiska programmet.
Revisorernas övergripande bedömning är att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis
säkerställer en ändamålsenlig långsiktig planering av äldreomsorgen utifrån intentionerna i det
äldrepolitiska programmet.
Revisorerna har baserat sin bedömning på att nämnderna i begränsad utsträckning aktivt arbetar för
att utveckla och anpassa verksamheten till de kommande välfärdsbehoven eller säkerställa att
boenden och omsorgsverksamhet motsvarar invånarnas/brukarnas behov. Förebyggande insatser
finns men ekonomiska restriktioner försvårar, enligt revisorernas uppfattning, att dessa utvecklas.
Det finns en planering, byggd framför allt på framskrivning av befolkningsprognosen, för att
säkerställa tillgång till vård- och omsorgsplatser för verksamheterna, med den täcker inte behoven
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förrän tidigast om 5 år. Revisorerna anför dessutom att behoven inte är riskbedömda i någon större
utsträckning.
Revisorerna rekommenderar mot bakgrund av granskningens resultat att kommunstyrelsen och
socialnämnden:
• Vid en uppdatering eller aktualisering av äldrepolitiska programmet, tydliggör ansvar och
roller samt kopplar programmet till mål- och budget. Därutöver bör en revidering av
programmet ske mer frekvent än en gång per mandatperiod i syfte att vara aktuellt.
• Genomför en dokumenterad riskanalys av beslutet att upphandla nytt vård- och
omsorgsboende.
Revisorerna önskar att ta del av kommunstyrelsens och socialnämndens gemensamma synpunkter
på rapporten samt en redogörelse över vilka åtgärder som avses att vidtas utifrån rapporten senast
den 19 mars 2021. Socialförvaltningen har beviljats anstånd med svaret till den 31 mars 2021.
Kommunstyrelsen och socialnämnden har fått i uppdrag att överlämna sina gemensamma
synpunkter på rapporten till revisorerna. Först och främst vill kommunstyrelseförvaltningen påpeka
för revisorerna att kommunstyrelsen och socialnämnden är två skilda myndigheter och att det därför
som huvudregel kan vara svårt att åstadkomma ett gemensamt svar på en granskningsrapport.
Myndigheterna kan ha olika uppfattningar kring de aktuella frågeställningarna och kan således
behöva inkomma med olika svar utifrån respektive myndighets ansvarsområde.
Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har samverkat i framtagandet av detta svar till
revisorerna. Kommunstyrelsen och Socialnämnden kommer dock att behandla ärendet på respektive
nämnd.
När det gäller synpunkter på granskningsrapporten så bedömer kommunstyrelseförvaltningen och
socialförvaltningen att rapporten i stora delar stämmer överens med förvaltningarnas uppfattning
kring de olika frågeställningarna. Kommunstyrelseförvaltningen vill dock lyfta ett förtydligande till
skrivelsen rörande revisorernas iakttagelser om tillräcklig framförhållning och riskbedömning i
planeringen, revisionsfråga 6, se sidan 15 3 stycket i revisorernas rapport:
Revisorerna har framfört att kommunen har kommit fram till att kommunen inte själv har den
kompetens som krävs för att genomföra upphandlingen av ett vård- och omsorgsboende, vilket
revisorerna har bedömt att det kan ses som ett tecken på att upphandlingskompetens setts som ett
riskområde. Kommunstyrelseförvaltningen vill tydliggöra att upphandlingskompetens finns i
organisationen, genom Upphandling Södertörn. Förvaltningarna har dock gjort bedömningen att det
finns visst behov av stöd i kravställningen av vårdtekniska detaljfrågor. En upphandling av ett vårdoch omsorgsboende omfattar mångårigt kontrakt med leverantören. Det är därför viktigt att
socialnämnden kan ställa upp relevanta krav utifrån det uppdrag som man vill överlämna för att få
en så rättvis kostnad som möjligt för uppdraget. För att specificera denna del av kravställningen har
kommunen bedömt att det bör tillföras en sakkunnig konsult.
Utöver synpunkter på revisorernas granskningsrapport ska kommunstyrelsen och socialnämnden
även inkomma med svar till revisorerna om hur nedanstående aspekter ska tillgodoses:
1. Vid en uppdatering eller aktualisering av äldrepolitiska programmet, tydliggör ansvar och
roller samt kopplar programmet till mål- och budget. Därutöver bör en revidering av
programmet ske mer frekvent än en gång per mandatperiod i syfte att vara aktuellt.
2. Genomföra en dokumenterad riskanalys av beslutet att upphandla nytt vård- och
omsorgsboende.
När det gäller revisorernas första punkt gällande aktualisering av äldrepolitiska programmet så
kommer socialnämnden, som ett åtgärdsområde i verksamhetsplanen 2021, att revidera/uppdatera
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det äldrepolitiska programmet. Socialförvaltningen kan konstatera att det, trots att verksamheterna
kontinuerligt arbetar med ständiga förbättringar, kan föreligga vissa svårigheter att koppla
aktiviteter och händelser direkt till programmet och att detta behöver förtydligas. Vidare delar
socialförvaltningen revisorernas uppfattning om att programmet bör ha en tydligare koppling till
mål- och budget.
I samband med revideringen av det äldrepolitiska programmet kommer socialnämnden att se över:
• Programmet i sin helhet, struktur och innehåll
• Kopplingen till Mål- och budget
• De övergripande målen och hur dessa kan brytas ner och kopplas till verksamhetsplan och
arbetsplaner för att skapa tydlighet kring hur de ska uppnås
• Roller och ansvar
• Frekvens för uppdatering och uppföljning av programmet.
När det gäller revisorernas synpunkt om att nämnderna ska genomföra en dokumenterad riskanalys
av beslutet att upphandla nytt vård- och omsorgsboende så kommer nämnderna gemensamt att
genomföra en sådan riskanalys under tertial 1 2021.

Förvaltningens bedömning

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden och kommunstyrelsen antar förvaltningens svar som
sitt eget och överlämnar det till revisorerna i Nynäshamn.

_______________________
Marlen Terrell
Förvaltningschef

______________________
Mikael Landberg
Avd.chef Myndighet äldre och funktionshinder

Beslutsunderlag
PWC, Granskning av långsiktig planering av äldreomsorgen, Nynäshamns kommuns revisorer Januari
2021
Nynäshamns kommun Revisorerna Granskning av långsiktig planering av äldreomsorgen, 26 januari
2021, KS/2021/0114/007-3.

Skickas till

Revisorerna
Akten
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Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-17

§ 34/21

SON/2021/0070/000-3

Svar på revisorernas granskning av långsiktig planering av
äldreomsorgen
Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden antar förvaltningens skrivelse och
överlämnar den till revisorerna i Nynäshamn efter redaktionella ändringar.

Reservationer och särskilda yttranden
Roland Junerud (S) deltar inte i beslutet.

Ärendet

Den 2 februari 2021 inkom revisorerna i Nynäshamn med en rapport gällande granskning av
långsiktig planering av äldreomsorgen. Syftet med revisorernas granskning har varit att bedöma om
kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig långsiktig planering av
äldreomsorgen utifrån intentionerna i det äldrepolitiska programmet.
Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har fått i uppdrag att senast den 19 mars
2021 inkomma med synpunkter på revisorernas rapport samt uppgifter kring vilka åtgärder som
nämnderna tänker vidta med anledning av revisorernas granskning.
Socialförvaltningen har beviljats anstånd att svara till den 31 mars 2021.
Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har gemensamt i denna tjänsteskrivelse fört
fram förvaltningarnas synpunkter på rapporten och presenterat vilka åtgärder som nämnderna
kommer att vidta med anledning av revisorernas granskningsrapport. Kommunstyrelsen och
socialnämnden föreslås att godkänna förvaltningens skrivelse och överlämna den till revisorerna i
Nynäshamn.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden antar förvaltningens skrivelse och överlämnar den till revisorerna i Nynäshamn.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, SON/2021/0070/000-2
PWC, Granskning av långsiktig planering av äldreomsorgen, Nynäshamns kommuns revisorer Januari
2021
Nynäshamns kommun Revisorerna Granskning av långsiktig planering av äldreomsorgen, 26 januari
2021, KS/2021/0114/007-3.

Skickas till

Revisorerna
Akten

48/21 Upphävning av beslut om tillfällig stängning av verksamheter - SON/2020/0103/000-8 Upphävning av beslut om tillfällig stängning av verksamheter : Tjut - Upphävning av beslut om tillfällig stängning av verksamheter

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-16

Sida 1(2)
Diarienummer
SON/2020/0103/000-8

Tjänsteställe/handläggare
Funktionshinderområdet
Sofia Stenman
E-post: sofia.stenman@nynashamn.se

Beslutsinstans
Socialnämnden

Upphävning av beslut om tillfällig stängning av verksamheter
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att;
1) Upphäva beslut om tillfällig stängning av daglig verksamhet, § 45/20, SON/2020/0103/0002
2) Upphäva beslut om tillfällig stängning av växelvårdsplatser, § 46/20, SON 2020/0103/000-3
3) Ge förvaltningschef Marlen Terrell delegation att besluta om att stänga, delvis stänga och
öppna daglig verksamhet, växelvårdsplatser samt dagverksamhet om det finns ett behov
utifrån rådande pandemi. Beslut om att stänga, delvis stänga eller öppna verksamhet gäller
fram tills att beslutet underställs socialnämnden vid nästkommande sammanträde.
Delegationen gäller till och med 2021-12-31.

Ärendet

I samband med pandemins utbrott i mars förra året fattades beslut om att tillfälligt stänga, i princip
all verksamhet inom daglig verksamhet, daglig verksamhet samt växelvårdsplatser.
Daglig verksamhet öppnade i augusti 2020 i begränsad omfattning med anpassningar så som
mindre samt delade brukargrupper, för att kunna bedriva verksamheterna på ett smittsäkert sätt.
En konsekvens av att begränsa omfattningen av verksamheten är att samtliga beslut om insatser
inte kan verkställas. Begränsningen kan således påverka verkställandet av insats vid nya beslut om
insatsen daglig verksamhet. En viktig utgångspunkt är dock den individuella bedömningen.
Växelvårdsplatserna vid Rosengården öppnades i september 2020.
Dagverksamhet för äldre är fortfarande stängd och planeringen för att starta upp successivt har
startat. För att säkerställa brukarnas behov har handläggare vid myndigheten äldre och
funktionshinder haft kontinuerlig kontakt för att bedöma behovet av andra insatser.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att upphäva beslutet om tillfällig stängning av daglig verksamhet
samt växelvårdsplatser. Vidare gör förvaltningen bedömningen att förvaltningschef bör få delegation
att fatta beslut om att stänga, delvis stänga och öppna daglig verksamhet, dagverksamhet samt
växelvårdsplatser i samband med förändringar av pandemin för att ha möjlighet att agera
omgående utifrån det rådande läget.

_______________________
Marlen Terrell
Förvaltningschef

______________________
Mikael Landberg
Avdelningschef myndigheten äldre och
funktionshinder
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_______________________
Sofia Stenman
Avdelningschef funktionshinderområdet

Beslutsunderlag

Beslut SON § 46/20 - Tillfällig stängning av verksamhet – Växelvårdsplatser
Beslut SON § 45/20 - Tillfällig stängning av verksamhet – daglig verksamhet
Tjut - Tillfällig stängning av verksamhet – växelvårdsplatser
Riskbedömning konsekvensanalys samt åtgärder inför stängning av växelvårdsplatser
Tjut - Tillfällig stängning av verksamhet - daglig verksamhet
Riskbedömning stängning daglig vsh

Skickas till

Akten
Myndigheten äldre och funktionshinder
Funktionshinderområdet
Äldreomsorgen
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Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-17

§ 35/21

SON/2020/0103/000-9

Upphävning av beslut om tillfällig stängning av verksamheter
Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att;
1) Upphäva beslut om tillfällig stängning av daglig verksamhet, § 45/20, SON/2020/0103/0002
2) Upphäva beslut om tillfällig stängning av växelvårdsplatser, § 46/20, SON 2020/0103/000-3
3) Ge förvaltningschef Marlen Terrell delegation att besluta om att stänga, delvis stänga och
öppna daglig verksamhet, växelvårdsplatser samt dagverksamhet om det finns ett behov
utifrån rådande pandemi. Beslut om att stänga, delvis stänga eller öppna verksamhet gäller
fram tills att beslutet underställs socialnämnden vid nästkommande sammanträde.
Delegationen gäller till och med 2021-12-31.

Ärendet

I samband med pandemins utbrott i mars förra året fattades beslut om att tillfälligt stänga, i princip
all verksamhet inom daglig verksamhet, daglig verksamhet samt växelvårdsplatser.
Daglig verksamhet öppnade i augusti 2020 i begränsad omfattning med anpassningar så som
mindre samt delade brukargrupper, för att kunna bedriva verksamheterna på ett smittsäkert sätt.
En konsekvens av att begränsa omfattningen av verksamheten är att samtliga beslut om insatser
inte kan verkställas. Begränsningen kan således påverka verkställandet av insats vid nya beslut om
insatsen daglig verksamhet. En viktig utgångspunkt är dock den individuella bedömningen.
Växelvårdsplatserna vid Rosengården öppnades i september 2020.
Dagverksamhet för äldre är fortfarande stängd och planeringen för att starta upp successivt har
startat. För att säkerställa brukarnas behov har handläggare vid myndigheten äldre och
funktionshinder haft kontinuerlig kontakt för att bedöma behovet av andra insatser.
Förvaltningen gör bedömningen att upphäva beslutet om tillfällig stängning av daglig verksamhet
samt växelvårdsplatser. Vidare gör förvaltningen bedömningen att förvaltningschef bör få delegation
att fatta beslut om att stänga, delvis stänga och öppna daglig verksamhet, dagverksamhet samt
växelvårdsplatser i samband med förändringar av pandemin för att ha möjlighet att agera
omgående utifrån det rådande läget.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att;
1) Upphäva beslut om tillfällig stängning av daglig verksamhet, § 45/20, SON/2020/0103/0002
2) Upphäva beslut om tillfällig stängning av växelvårdsplatser, § 46/20, SON 2020/0103/000-3
3) Ge förvaltningschef Marlen Terrell mandat att fatta beslut om anpassningar av
verksamheternas omfattning med anledning av pandemin

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0103/000-8
Beslut SON § 46/20 - Tillfällig stängning av verksamhet – Växelvårdsplatser
Beslut SON § 45/20 - Tillfällig stängning av verksamhet – daglig verksamhet
Tjut - Tillfällig stängning av verksamhet – växelvårdsplatser
Riskbedömning konsekvensanalys samt åtgärder inför stängning av växelvårdsplatser
Tjut - Tillfällig stängning av verksamhet - daglig verksamhet
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Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-17

Riskbedömning stängning daglig vsh

Skickas till
Akten
Myndigheten äldre och funktionshinder
Funktionshinderområdet
Äldreomsorgen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-22

Sida 1(1)
Diarienummer
SON/2021/0033/002-3

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen
Olivia Gustafsson
E-post: olivia.gustafsson@nynashamn.se

Beslutsinstans
Socialnämnden

Redovisning av delegationsbeslut februari 2021
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för februari 2021.

Ärendet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Förteckning över delegationsbeslut inom individ och familjeomsorgen under februari 2021
Förteckning över delegationsbeslut inom LSS-området under februari 2021
Förteckning över delegationsbeslut om bostadsanpassning under februari 2021
Förteckning över delegationsbeslut inom funktionshinderområdet SoL under februari 2021
Förteckning över delegationsbeslut inom området äldreomsorg under februari 2021
Delegationsbeslut angående eftergift av kundfordringar under februari 2021
Övriga delegationsbeslut under februari 2021

Förteckningarna och beslut finns att läsa i pärmar som finns tillgängliga innan och under
sammanträdet.

_______________________
Marlen Terrell
Förvaltningschef

Skickas till
Akten

______________________
Anna Kessling
Administrativ chef

