
 

PROTOKOLL Sida 1(11) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-09-15  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-09-15 
Anslaget sätts upp: 2021-09-15             Anslaget tas ned: 2021-10-07 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund, 2021-09-15 kl. 09.00-11:00 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Anders Karlsson (M) 
Roland Junerud (S) 

 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Anna Kessling, administrativ chef 
Annette Ritari, avdelningschef 
Mikael Landberg, avdelningschef §§ 81-86 
Gabriella Rodling avdelningschef §§ 85-86, § 88 
Sofia Stenman, avdelningschef 
Håkan Lythell, controller §§ 85-86 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare/utredare 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist §§ 81-83, §§ 85-89 
Johanna Briving, kvalitétsutvecklare § 82 
Carin Forest, utredare § 86 
Cecilia Melander, enhetschef § 85 
Jenny Wredenborg, HR-partner § 86 

 

Paragrafer 
§§ 81-83, §§ 85-89 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset plan 3, 2021-09-15 kl. 11:30 

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare  
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§ 84 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset plan 3, 2021-09-15 kl. 11:30 

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Camilla Skyttman 
Sekreterare  

 



 

PROTOKOLL Sida 2(11) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-09-15  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 81/21  Fastställande av dagordning 

  Beslutspunkter 

§ 82/21 Svar på remiss - Förslag till förändringar inom upphandlingsområdet från 
Kommunstyrelsen 

§ 83/21 Investeringsbeslut avseende inventarier till ny servicebostad 
§ 84/21 Utvärdering av IOP med kvinno- och tjejjouren Pax 

  Informationsärenden 
§ 85/21  Information om T2 
§ 86/21  Information om analys av hemtjänsten 
§ 87/21 Balanslistan 
§ 88/21 Förvaltningen informerar 

§ 89/21 Övriga frågor 

  
 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(11) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-09-15  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Fastställande av dagordning 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om redovisning av avtalet på Balder. 
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om redovisning av upphandlings av nytt vård- och 
omsorgsboende. 
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om att mötet med Vision krockar med Pensionärs- och 
funktionshinderrådets möte. 
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om hur de 15 miljonerna socialnämnden ska få i tillskott 
hanteras.  
 
Ärendena behandlingar i följande ordning §§ 81-86, § 88, § 86, § 89. 
 
Med dessa ändringar fastställer Socialnämndens arbetsutskott dagordningen. 
 
  



 

PROTOKOLL Sida 4(11) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-09-15  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 82/21 SON/2021/0150/000-3 

Svar på remiss - Förslag till förändringar inom 
upphandlingsområdet från Kommunstyrelsen 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
yttrande gällande förslag till upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer för Haninge och 
Nynäshamns kommun som sin egen.  

Ärendet 
Södertörns upphandlingsnämnd har reviderat och omarbetat de styrdokumenten för hur 
upphandling och inköp i kommunerna ska gå till. Upphandling Södertörn förslag till reviderade 
styrdokument för upphandling har överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden för remissyttrande. Förvaltningen 
ställer sig positiv till förslaget om en reviderad upphandlingspolicy och ny riktlinje, då den bedöms 
ge en bättre och tydligare styrning av upphandlingsprocessen och en tydligare beskrivning av ansvar 
och roller mellan upphandlingsorganisationen och verksamheterna. 
 
Förvaltningen motsätter sig däremot förslaget till ny finansierings- och leveransmodell då den 
bedöms leda till ökade kostnader för socialnämnden. Detta med anledning av att den nya 
finansieringsmodellen innebär att endast tjänster inom ett s.k. basutbud ska bekostas av 
upphandlingsnämndens anslag medan övriga nämndspecifika tjänster ska finansieras separat. 
Förvaltningen anser att Södertörns upphandlingsenhet endera helt anslagsfinansieras eller 
finansieras utifrån en affärsmässig modell för intäkter, inte som enligt förslag båda 
ersättningsmodellerna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande gällande förslag till 
upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer för Haninge och Nynäshamns kommun som sin egen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0150/000-2 
Missiv - Remiss, Förslag till förändring inom upphandlingsområdet 
Remissunderlag 2021-05-21 
Delegationsordning 2021-05-21 
Riktlinjer 2021-05-21 
Policy 2021-05-21 
Handbok 2021-05-21 
 

Skickas till 
Akten 
Södertörns upphandlingsnämnd 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 5(11) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-09-15  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 83/21 SON/2021/0173/000-2 

Investeringsbeslut avseende inventarier till ny servicebostad 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att ianspråkta 150 000 kronor för 
inköp av inventarier inför uppstart av ny servicebostad, ur investeringsbudgeten SON inventarier/it 
för 2020-2023. 

Ärendet 
Socialförvaltningen kommer att öppna en ny servicebostad enligt LSS, lagen om stöd till vissa 
funktionshindrade, den 18 november 2021 i fastigheten Magnolia AB. Servicebostaden består av en 
större servicelägenhet samt 10 brukarlägenheter. Inför öppnandet av boendet behöver 
servicelägenheten utrustas med inventarier så som bland annat; 

- Matgrupp 
- Soffgrupp 
- TV 
- Kontorsmöbler till personalutrymmet 
- Säng till sovande-jourrum 
- Hyllor/garderober 
- Husgeråd och textilier 
- Wifi 

 
Förvaltningen föreslår att kostnaderna om 150 000 kronor för inköp av inventarierna till 
servicelägenheten ianspråktas ur investeringsbudgeten. Investeringen innebär en ökad 
kapitalkostnad första året om 31 688 kronor beräknat på en avskrivningstid på 5 år och en ränta på 
1,25 %. Investeringen beräknas kunna avslutas december 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ianspråkta 150 000 kronor för inköp av inventarier inför uppstart av ny 
servicebostad, ur investeringsbudgeten SON inventarier/it för 2020-2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0173/000-1 
Investeringskalkyl 

Skickas till 
Akten 
Investeringscontroller 
Funktionshinderområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL Sida 6(11) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-09-15  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 84/21 SON/2021/0169/000-2 

Utvärdering av IOP med kvinno- och tjejjouren Pax 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden godkänner utvärderingen av IOP med 
kvinno- och tjejjouren Pax. 

Jäv 
På grund av jäv lämnar Olivia Gustafsson mötet och Camilla Skyttman tar över som sekreterare. 

Ärendet 
Nynäshamns kommun har ett femårigt idéburet partnerskap med kvinno- och tjejjouren Pax för 
perioden 2017-04-01—2022-03-31, med utvärdering efter 3 år. Utvärdering av partnerskapet är 
genomförd.   
 
Utvärderingen av partnerskapet visar att partnerskapet fungerat bra och att kvinno- och tjejjouren 
Pax i stort uppfyllt sina åtaganden. Partnerskapet har gjort att man har fått en gemensam lägesbild, 
haft en bra kännedom om varandras verksamheter och utvecklat samverkan. Från hösten 2020 har 
kvinno- och tjejjouren Pax inte kunnat ta emot stödsökande som hänvisats från kommunen då Pax 
haft för många egna stödsökande. Från mars 2021 ger en kontaktperson stödsamtal till våldsutsatta 
kvinnor från kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Nämnden godkänner utvärderingen av IOP med kvinno- och tjejjouren Pax. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0169/000-1 
Utvärdering av IOP kvinno- och tjejjouren 
IOP  

Skickas till 
Akten  
Individ- och familjeomsorgen 
Kvinno- och tjejjouren Pax 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 7(11) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-09-15  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

85/21 Information om T2 
Marlen Terrell, förvaltningschef, Håkan Lythell, controller och Marlen Terrell, förvaltningschef, 
informerar om arbetet med tertialrapporteringen. Förvaltningen informerar om att efter tillskotten 
socialnämnden får är prognosen -7,2 miljoner. Håkan Lythell, controller, informerar om att de 
tillskott som socialnämnden har fått betalas ut månadsvis fram till december.  

Marlen Terrell, förvaltningschef, berättar om de ökade kostnaderna på barn och ungdom och att 
liknande ökning syns i andra kommuner.   



 

PROTOKOLL Sida 8(11) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-09-15  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

86/21 Information om analys av hemtjänsten 
Carin Forest, utredare, Gabriella Rodling, avdelningschef, och Jenny Wredenborg, HR-partner, 
informerar om analysen av hemtjänsten i egen regi. Carin Forest, utredare, berättar om hur 
genomförandet har gått till och vilka metoder som använts. Socialnämnden har beslutat om 
uppdragsdirektivet som analysen utgår från. Förvaltningen informerar om resultatet av analys av 
ekonomi, organisation, ledning och sjukfrånvaro.  

Förvaltningen informerar om planen för kommunikation till AU, nämnden, facken, chefer och 
medarbetare. På socialnämnden 29 september kommer nämnden få information om den första 
delrapporten med analys av hemtjänsten och delrapporten kommer att skickas ut inför mötet. Den 
slutliga rapporten kommer till socialnämnden i oktober.   



 

PROTOKOLL Sida 9(11) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-09-15  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

87/21 Balanslistan 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, informerar om ärenden som ligger i balanslistan.  



 

PROTOKOLL Sida 10(11) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-09-15  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

88/21 Förvaltningen informerar 
Gabriella Rodling, avdelningschef, informerar om smittspridning av covid-19 på äldreboende samt 
ett ansträngt läge med personal på grund av detta. Förvaltningen informerar om åtgärder som 
vidtas samt att personalens insatser har varit fantastiska.  

Annette Ritari, avdelningschef, informerar om situationen på barn och ungdom och åtgärder för att 
få ned kostnaderna i verksamheten.   



 

PROTOKOLL Sida 11(11) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-09-15  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

89/21 Övriga frågor 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om redovisning av avtalet på Balder. Socialdemokraterna 
önskar få en redovisning på nämnden om fortsatt avtal då nuvarande avtal går ut. Marlen Terrell, 
förvaltningschef, informerar om att fastighet ansvarar för hyresavtalet och att socialförvaltningen 
stannar i samma lokaler med undantag för en lägenhet. I dagsläget väntar fastighet på avtalet ska 
inkomma. Information ges på nämnden.  
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om redovisning av upphandlingen av nytt vård- och 
omsorgsboende. Socialdemokraterna önskar få en rapport om aktuellt läge i upphandlingen. 
Information kommer på nästa nämnd. 
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om att mötet med Vision krockar med Pensionärs- och 
funktionshinderrådets möte. Antonella Pirrone (KD) informerar om ett av mötena planeras att 
flyttas. 
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om hur de 15 miljonerna socialnämnden ska få i tillskott 
hanteras. Frågan behandlas under ärende § 85 Information om T2. 
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