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Upprop och anmälan om förhinder
Alla ledamöter är närvarande och arbetsutskottet är fulltaligt.
________________

Val av justerare
Roland Junerud (S) utses till justerare.
Plats och tid för justering bestäms till Kommunhus A, plan 3, 2020-01-14, kl. 15:00.
________________

Justerarsignaturer
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§ 1/20

Fastställande av dagordning
Följande punkter utgår från dagordningen:
- § 3 Avtal med Manscentrum
Socialnämndens arbetsutskott lägger till följande punkter på dagordningen
- § 3 Information om avtal med Manscentrum
- § 8 Ställningstagande i vård och omsorgsboendefrågan
Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.
Med dessa ändringar fastställer Socialnämndens arbetsutskott dagordningen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sida 5

Dnr SON/2019/0242/001-8

Ändring av dag för gemensamt arbetsutskott
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att ändra datum på gemensamt
arbetsutskott med Barn- och utbildningsförvaltningen från 16 maj till 6 maj kl. 10:00.

Ärendet
Socialnämnden har antagit sammanträdesplanen för 2020. Vid Socialnämndens sammanträde 17
december beslutade nämnden även om sammanträdesdagar för gemensamt AU. Det blev tyvärr ett fel på
ett av datumen och det föreslås att det justeras. Förvaltningen föreslår därför att mötet 16 maj flyttas till
6 maj.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ändra datum på gemensamt arbetsutskott med Barn- och
utbildningsförvaltningen från 16 maj till 6 maj.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0242/001-7
Bilaga - Beslut SON § 135/19 - Gemensamma arbetsutskott

Skickas till
Akten
Alla avdelningar, Socialförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 3/20

Information om avtal med Manscentrum
Björn Engström informerar arbetsutskottet om förhandlingarna med Manscentrum angående ett
eventuellt avtal. Björn Engström fortsätter förhandlingarna och återkommer med mer information.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sida 7

Dnr SON/2019/0250/001-4

Överflyttning av myndighetsansvaret för handläggning
och tillsyn av alkohollagen, tobakslagen och lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare till
SMOHF
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att
1. förvaltningen återkommer till Socialnämnden med en konsekvensbeskrivning av överflyttningen
av myndighetsutövningen till SMOHF angående Socialnämndens fortsatta inblandning.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att
2. besluta om återrapportering till kommunstyrelsen från SMOHF i särskilt problematiska ärenden
med stor samhällspåverkan.
3. utvärdera överflyttning av myndighetsansvar efter ett år.
4. överflytta myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak
och liknande produkter till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) är ett kommunalförbund med Haninge, Nynäshamn
och Tyresö kommuner som medlemmar. År 2018 utökades förbundets ansvar till att omfatta
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare, som numera är ersatt med lag om tobak och liknande produkter. Möjlighet finns
därmed för Nynäshamns kommun, som i dagsläget har ett avtal med Södertälje kommun, att överlåta
handläggning och tillsyn till förbundet.
Avtalet med Södertälje kommun, som innefattar att utföra vissa uppgifter enligt alkohollagen samt lag om
tobak och liknande produkter, löper ut 31 december 2019. För 2019 års avtalade priser, utgår ersättning
om 563 988 kronor per år. Rörlig kostnad tillkommer i form av enhetstaxa för de olika kunskapsproven
med 1600 kronor samt kostnad för resor. Avgiften för kunskapsproven fastställs av kommunfullmäktige i
Södertälje kommun. Ett administrativt påslag om 5% tillkommer på respektive pris. Inga priser med
Södertälje kommun är avtalade för år 2020. Vid en avtalsförlängning har Södertälje kommun aviserat en
uppskattad kostnad på 600 000 kr för Nynäshamns kommun. Den uppskattade kostnaden avser en tjänst
på 100%, från nuvarande 80% i och med utökat tillsynsansvar enligt lag om tobak och liknande
produkter. Södertälje kommun har behov av att rekrytera handläggare vid nytt avtal med Nynäshamns
kommun.
Under avtalet med Södertälje kommun betalar Socialförvaltningen programvarukostnader till Landborgen
AlkT AB på 30 875kr per år inklusive mervärdesskatt. Vidare har Socialförvaltningen i Nynäshamns
kommun lagt ner uppskattningsvis 10% administrativ tid som motsvarar cirka 150 timmar per år, för
debitering av avgifter, skapa fakturaunderlag, kontakt med alkohol- och tillståndshandläggare i Södertälje
kommun och näringsidkare i Nynäshamns kommun avseende fakturafrågor, framtagande av information
och blanketter på Nynäshamns kommuns hemsida samt för årlig uppräkning av taxan. Vid ett

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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överlämnande till SMOHF sköter SMOHF debiteringen och har vidare uppgett att inga avgifter för
programvarukostnader tillkommer.
SMOHFs bedömning av finansiering vid ett övertagande av myndighetsansvar enligt alkohollagen samt
lag om tobak och liknande produkter sker utifrån förbundets taxa och beräknas kunna ske med
förbundets taxor samt befintlig medlemsavgift, som år 2020 ligger på 2 649 200kr. Under förutsättning
att beslut fattas om motsvarande taxa i Nynäshamns kommun, tillkommer ingen kostnad vid överflyttning
av myndighetsansvar till förbundet.
Förvaltningen anser att överflyttning av myndighetsansvar för handläggning och tillsyn av alkohollagen
samt lag om tobak och liknande produkter till SMOHF i dagsläget är det bästa och ekonomiskt mest
fördelaktiga alternativet, då de tar över hela ansvaret för handläggning, beslut och debitering inom
ramen för kommunalförbundet. SMOHF handlägger idag rubricerade uppgifter för Haninge och Tyresö
kommuner varför upparbetade rutiner och arbetssätt finns. Kommunen betalar idag en avgift till
förbundet och denna uppgift bedöms rymmas inom ramen för denna. Utifrån budget anses därmed en
avtalsförlängning med Södertälje kommun inte längre vara ett lämpligt alternativ. Södertälje kommun har
dessutom aviserat om en utökad avtalskostnad.
Vid ett överlämnande till SMOHF bedöms det som lämpligt att anta SMOHFs ansöknings- och
tillsynsavgifter, som då kommer att vara på samma nivå som Haninge och Tyresö kommuner. Dessa
avgifter ska vara enligt självkostnadsprincipen, det vill säga att inget överskott ska uppkomma.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att:
1. Överflytta myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak
och liknande produkter till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Yrkanden
Roland Junerud (S) yrkar att förvaltningen återkommer till Socialnämnden med en konsekvensbeskrivning
av överflyttningen av myndighetsutövningen till SMOHF angående Socialnämndens fortsatta inblandning.
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar att föreslå Socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att
besluta om återrapportering till kommunstyrelsen från SMOHF i särskilt problematiska ärenden med stor
samhällspåverkan.
Roland Junerud (S) yrkar att föreslå Socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att utvärdera
överflyttning av myndighetsansvar efter ett år.

Propositionsordning
1. Ordförande utser bifall till Roland Juneruds (S) yrkande att förvaltningen återkommer till
Socialnämnden med en konsekvensbeskrivning av överflyttningen av myndighetsutövningen till
SMOHF angående Socialnämndens fortsatta inblandning mot avslag som beslutspunkt 1.
2. Ordförande utser bifall till Antonella Pirrones (KD) yrkande att föreslå Socialnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta om återrapportering till kommunstyrelsen från SMOHF i särskilt
problematiska ärenden med stor samhällspåverkan mot avslag som beslutspunkt 2.
3. Ordförande utser bifall till Roland Juneruds (S) yrkande att föreslå Socialnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige att utvärdera överflyttning av myndighetsansvar efter ett år mot avslag som
beslutspunkt 3.
Justerarsignaturer
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4. Ordförande utser bifall till förvaltningens förslag till beslut att föreslå Socialnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige att överflytta myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av
alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter till Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund mot avslag som beslutspunkt 4.

Proposition
1. Beslutspunkt 1
Ordförande ställer bifall till Roland Junerud (KD) yrkande att förvaltningen återkommer till Socialnämnden
med en konsekvensbeskrivning av överflyttningen av myndighetsutövningen till SMOHF angående
Socialnämndens fortsatta inblandning mot avslag och finner att Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att bifalla yrkandet.
2. Beslutspunkt 2
Ordförande ställer bifall till Antonella Pirrones (KD) yrkande att föreslå Socialnämnden att föreslå
Socialnämnden föreslå Kommunfullmäktige att besluta om återrapportering till kommunstyrelsen från
SMOHF i särskilt problematiska ärenden med stor samhällspåverkan mot avslag och finner att
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla yrkandet.
3. Beslutspunkt 3
Ordförande ställer bifall till Roland Juneruds (S) yrkande att föreslå Socialnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige att utvärdera överflyttning av myndighetsansvar efter ett år mot avslag och finner
att Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla yrkandet.
4. Beslutspunkt 4
Ordförande ställer bifall till förvaltningens förslag till beslut att föreslå Socialnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige överflytta myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av alkohollagen samt lag
om tobak och liknande produkter till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund mot avslag och finner att
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0250/001-3
Bilaga - Övertagande av tillsyn över alkohol och tobak skrivelse Nynäshamn 2019-11-11.pdf

Skickas till
Akten
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Haninge kommun
Tyresö kommun

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr SON/2019/0258/001-3

Taxa för Nynäshamns kommun för Södertörns miljö och
hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag
om tobak och liknande produkter.
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att
1. anta Taxa för Södertörns miljö och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om
tobak och liknande produkter

Ärendet
Socialnämnden förslås besluta att överflytta myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av
alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
(SMOHF). I samband med förslaget har en översyn av taxor genomförts. Taxan ska vara
självkostnadstäckande. Vid en överflyttning övertar SMOHF debiteringen.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tar ut avgift enligt taxa för:
• kostnader för prövning, handläggning och tillsyn enligt alkohollagen eller bestämmelser meddelade
med stöd av alkohollagen
• prövning, handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter eller bestämmelser
meddelade med stöd av denna.
I bedömningen av finansiering vid ett övertagande är en förutsättning att beslut fattas om SMOHFs taxa i
Nynäshamns kommun. I SMOHF taxa är ett timpris framtaget (1280 kr/timme för 2020) och avgiften
utgår ifrån antal timmar som arbetet bedöms ta att utföra, se bifogad bilaga 1. SMOHF tog över
tillsynsansvaret för Tyresö och Haninge kommun 1 maj 2019. Årsavgifterna fakturerades då med
kommunernas gällande taxa vilket påverkade självkostnadstäckningsgraden. Förbundet slöt en
överenskommelse där medlemskommunerna ersätter förbundet för mellanskillnaden i kommunernas
taxor samt gällande de fasta årliga avgifterna 2019. Därefter tillämpar de förbundets (SMOHF) taxa.
Under 2020 kommer tillsynen för tobaksförsäljning att förändras och utökas med utredning om
ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av brottslig belastning. Med anledning av det har flera
kommuner höjt avgiften för ansökan och tillsyn bland annat Södertälje kommun som Nynäshamn har
avtal med idag. SMOHF har för 2020 inte höjt avgiften.
För näringsidkarna och slutna sällskap i Nynäshamns kommun blir det generellt en högre avgift. De
kategorier som Nynäshamns kommun idag tar ut taxa för (bilaga 2) överensstämmer inte helt med den
taxa som SMOHF tar ut vilket gör att det svårt att jämföra taxorna. En höjning av taxa för 2020 hade
behövt genomföras med anledning av den förändrade och ökade tillsynen för tobaksförsäljning.
Tydligheten kring debiteringen förväntas öka då taxan hos SMOHF är utformad med ett timpris och
estimerad arbetstid. Avgifterna kommer att vara i nivå med Haninge och Tyresös avgifter.
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Förvaltningens bedömning är att det vid ett beslut om överflytta myndighetsansvaret för handläggning
och tillsyn av alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter till Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund (SMOHF) är lämpligt att anta SMOHFs ansöknings- och tillsynsavgifter.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att
2. anta Taxa för Södertörns miljö och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om
tobak och liknande produkter

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0258/001-1
Bilaga - Ärende 11 taxa alkohol och tobak 2020.pdf
Bilaga - Ansöknings- och tillsynsavgifter 2019.pdf
Bilaga - Signerat Tjut 191125, Taxa för Nynäshamns kommun för Södertörns miljö och
hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter

Skickas till
Akten
Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund
Haninge kommun
Tyresö kommun
Tillståndsenheten Södertälje
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Dnr SON/2019/0280/001-2

Förstudie Leverensgruppen
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden bifaller förstudiens rekommendationer under
förutsättning att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör detsamma.

Ärendet
Socialförvaltningen har lämnat in en behovsanalys avseende ett lokalbyte för Leveransgruppen. En
förstudierapport är upprättad och rapporten lämnar följande rekommendationer:
•
•

Leveransgruppen erbjuds att flytta till Svarven 8 efter att en mindre verksamhetsanpassning
genomförts.
Leveransgruppen behöver endast betala hyra i ett år för sin ”gamla lokal” ett år från och med att
beslutet är fattat för att därefter börja betala hyran för Svarven 8. Leveransgruppen slipper
därmed dubbel hyra.

Kommunen inventerar om det finns ett fortsatt behov av Leveransgruppens befintliga lokal och i annat
fall bemyndigas fastighetschefen att säga upp det externa hyresavtalet.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden bifaller förstudiens rekommendationer under förutsättning att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden gör detsamma.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0258/001-1
Bilaga - Förstudie, Leveransgruppen.pdf

Skickas till
Akten
Fastighetsförvaltare
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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Dnr SON/2019/0019/009-18

Ansökan om föreningsbidrag inför 2020 års verksamhet
för Kvinnojouren Pax (SON/2019/0019/009-15)
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att
- bevilja Kvinnojouren Pax föreningsbidrag med 122 100 kr inför 2020 års verksamhet.
Föreningsbidraget är tänkt att täcka kostnaderna för lokal, administration, revision, utbildning,
konferenser samt resor.
- bevilja Kvinnojouren Pax ett tillfälligt verksamhetsbidrag för 2020 med 668 250 kr. Bidraget är
tänkt att täcka utgifter för lönekostnader, annonsering, kost till stödsökande samt oförutsedda
utgifter.

Ärendet
Enligt IOP-avtal mellan Pax och Socialnämnden ska Socialnämnden finansiellt säkerställa att Pax kan
bedriva en basverksamhet med en heltidsanställd. Socialnämnden fattade 2016-11-22 (§102/16) beslut
om att Pax skulle beviljas föreningsbidrag med 4 kr per invånare och verksamhetsbidrag med 22.70 kr
per invånare.
Denna ersättning täcker inte längre de faktiska utgifter som Pax har. Orsaker till detta är bland annat
justering av lön för den anställde (detta ska egentligen ske årligen men har inte gjorts tidigare),
kostnader för föreningsavgift arbetsgivarorganisation samt företagsförsäkring (tidigare inte inkluderat i
bidraget), uppstart av tjejjour vilket genererat ökad kostnad för marknadsföring med mera.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2019/0019/009-17
Bilaga - SON-2019-0019-009-15 Ansökan om föreningsbidrag till Kvinno- och tjejjouren Pax enligt beslut
från Socialnämnden 1003871_1_1.pdf

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
- bevilja Kvinnojouren Pax föreningsbidrag med 122 100 kr inför 2020 års verksamhet.
Föreningsbidraget är tänkt att täcka kostnaderna för lokal, administration, revision, utbildning,
konferenser samt resor.
- bevilja Kvinnojouren Pax ett tillfälligt verksamhetsbidrag för 2020 med 668 250 kr. Bidraget är
tänkt att täcka utgifter för lönekostnader, annonsering, kost till stödsökande samt oförutsedda
utgifter.

Föredragande

Marlen Terrell, förvaltningschef, föredrar kort om ärendet.
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Kvinno- och tjejjouren Pax
Akten
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Dnr SON/2020/0045/001-2

Ställningstagande i vård och omsorgsboendefrågan
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att:
1. översända ordförandeförslaget till de politiska partierna som är representerade i
kommunfullmäktige för yttrande.
2. yttrandet ska skickas från partierna till förvaltningen för sammanställning inför Socialnämnden
senast 26 februari.

Ärendet
Socialnämnden beslutade i september, SON § 100/2019, att inte gå vidare med planerna på en
tillbyggnad av Tallåsen eller Sunnerbo. Samtidigt gav nämnden socialförvaltningen ett uppdrag om att
analysera behovet av vård- och omsorgsplatser och en redogörelse för vilka alternativ som står till buds
för att möta behovet.
Förvaltningen överlämnade en promemoria till nämnden som tackade för rapporten, SON § 119/2019.
I promemorian finns en nuläges- och behovsanalys och en presentation av vilka alternativ som
kommunen har att välja mellan. I korthet har kommunen ett ökat behov till följd av
befolkningsutvecklingen som innebär att ett nytt vård- och omsorgsboende kommer att kunna fyllas år
2024-2025. Vilken strategi kommunen väljer är utfallet av ett antal avvägningar och i underlaget
presenteras olika resonemang.
Representanter från socialnämnden har träffats den 19/12 2019 och diskuterat innehållet i promemorian.
Ordförandes förslag till arbetsutskottet
Utifrån diskussionen under arbetsmötet den 19/12 har majoriteten av de närvarande partierna kommit
fram till att alternativet om att upphandla omsorgen i extern regi är alternativet att föredra i nuläget. Det
främsta skälet är att kommunens investeringsbudget är och kommer att vara mycket hårt ansatt de
kommande åren till följd av den ansträngda situationen i kommunens skolor. För att inta tränga undan
något av dessa projekt behöver vård- och omsorgsfrågan lösas utan att investeringsbudgeten avlastas.
Förslaget är att gå ut på en upphandling där vi upphandlar 54 platser från ca år 2023-2024 med en
option om ytterligare 18 platser ett eller två år senare. Vi ser framför oss att boendet kommer att ligga i
Nynäshamns tätort, i nära anslutning till service och kollektivtrafik. Anledningen till att boendet bör ligga i
Nynäshamn är för att det är där det finns planberedskap. Vi är öppna för olika aktörer och
fastighetsägare att lämna förslag så att kommunen och dess skattebetalare får det mest fördelaktiga
anbudet. Vi tror givet nuläget att det här är det bästa och snabbaste sättet att tillskapa fler vård- och
omsorgsplatser i kommunen.
Befolkningen över 80 år kommer att fortsätta att öka. Socialförvaltningens promemoria klargör att det
kommer bli aktuellt med ytterligare ett vård- och omsorgsboende mot decenniets senare del, delvis för
att ersätta Lotsen, vars hyresavtal löper ut 2029. Från alliansens sida ser vi framför oss att ett nytt vårdoch omsorgsboende bör byggas, och då gärna i egen regi. Det nya boendet kan mycket väl komma att
hamna i Ösmo som vid det här laget kommer att vara i ett kraftigt tillväxtskede.
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Vi föreslår att socialnämndens arbetsutskott översänder det här förslaget till övriga politiska partier för
yttrande, enligt vad som diskuterades på arbetsmötet den 19/12.
Om vi får en majoritet för detta förslag hoppas vi att vi i socialnämnden och senare kommunstyrelsen i år
kan fatta beslut om att inleda en upphandling av kommunens nästa vård- och omsorgsboende.

Ordförandes förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott översänder ordförandeförslaget till de politiska partierna som är
representerade i kommunfullmäktige för yttrande.

Yrkanden
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar att ändra i ordförandes skrivelse under rubriken ”Ordförandes
förslag till arbetsutskottet” i första stycket första mening till: Utifrån diskussionen under arbetsmötet den
19/12 har majoriteten av de närvarande partierna kommit fram till att alternativet om att upphandla
omsorgen i extern regi är alternativet att föredra i nuläget.
Roland Junerud (S) yrkar att ändra i ordförandes skrivelse under rubriken ”Ordförandes förslag till
arbetsutskottet” i fjärde stycket första meningen till: Vi föreslår att socialnämndens arbetsutskott
översänder det här förslaget till övriga politiska partier för yttrande, enligt vad som diskuterades på
arbetsmötet den 19/12.
Antonella Pirrone (KD) yrkar att yttrandet ska skickas från partierna till förvaltningen för sammanställning
inför nämnd senast 26 februari.

Propositionsordning
Ordförande utser bifall till ordförandes förslag att översända ordförandeförslaget till de politiska partierna
som är representerade i kommunfullmäktige för yttrande med Antonella Pirrones (KD) och Roland
Juneruds (S) yrkade ändringarna mot avslag som beslutspunkt 1.
Ordförande utser bifall till yrkande att yttrandet ska skickas från partierna till förvaltningen för
sammanställning inför Socialnämnd senast 26 februari mot avslag som beslutspunkt 2.

Proposition
Beslutspunkt 1
Ordförande ställer bifall till ordförandes förslag att översända ordförandeförslaget till de politiska
partierna som är representerade i kommunfullmäktige för yttrande med Antonella Pirrones (KD) och
Roland Juneruds (S) yrkade ändringarna mot avslag och finner att Socialnämndens arbetsutskott bifaller
förslaget med ändringar.
Beslutspunkt 2
Ordförande ställer bifall till Antonella Pirrone (KD) att yttrandet ska skickas från partierna till förvaltningen
för sammanställning inför Socialnämnd senast 26 februari mot avslag och finner att Socialnämndens
arbetsutskott bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Ordförandeförslag, SON/2020/0045/001-1
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Skickas till
Akten
Kristdemokraterna
Moderaterna
Liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Sorundanet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Pensionärspartiet
Miljöpartiet
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Dnr SON/2020/0005/042-3

Verksamhetsplan 2020 inklusive internbudget
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden antar förvaltningens förslag till
verksamhetsplan för år 2020 inklusive internbudget.

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

Ärendet
Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för 2020 inklusive internbudget.
Till grund för budgeten och fördelning mellan verksamhetsområdena ligger förvaltningens antagande om
framtida behov samt nuvarande utveckling inom respektive område. Utgångspunkt är fördelning 2019
och därefter har följande iakttagelser samt justeringar gjorts.
Förslaget innebär för Socialnämnden år 2020 med en total budgetram på 502,1 mkr.
Bedömningen är att kommunens skatter och statsbidrag kommer att uppgå till
1 575,1 miljoner kronor år 2020. Kompensation för kostnadsökningen i budgeten för 2020 har beräknats
till 1 procent för löneökningar och 1 procent för prisökningar. Det innebär att respektive förvaltning inte
erhåller full kompensation för förväntade ökningar inom personalkostnader samt övriga kostnader. SKR:s
bedömning är att priser ökar med 2,6 procent och löner med 3,3 procent vilket är högre än den
kompensation som fördelas. Kommunstyrelsen bedömer dock att personalkostnaderna ökar med 2,3 %
och priserna med 2,6 %.
Socialförvaltningen gör samma bedömning som kommunstyrelsen vilket ligger till grund för beräkning av
effektiviseringskostnader.
Personalkostnader och övriga kostnader är uppräknade med 1 % i kompensationen. Det innebär ett
effektiviseringskrav på 12,3 mkr. 6,5 mkr är personalkostnader, (löneökningar samt höjt PO) och 5,8
mnkr är övriga kostnader. I den antagna budgeten ligger även ett effektiviseringskrav på 8,7 mkr utifrån
kommundirektörens uppdrag. Totalt innebär det effektiviseringskrav på 21 mkr.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen måste under 2020 genomföra ett hårt arbete för att anpassa verksamheterna utifrån det
sparbeting som föreligger. En omfattande anpassning av nämndens verksamheter kommer att behöva
genomföras för att ha en budget i balans utifrån given ram.
Beroende på nämndens beslut i ärende angående effektiviseringar 2020 kan fördelningen av
internbudgeten komma att behöva ses över.
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Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till verksamhetsplan för år 2020 inklusive internbudget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0005/042-1
Bilaga - Verksamhetsplan 2020.docx

Skickas till
Akten
Samtliga avdelningar inom socialförvaltningen
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Dnr SON/2020/0005/042-4

Förslag till åtgärder inför budgetår 2020
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att
1. anta förslaget till åtgärdsplan för budget 2020 med löpande rapportering till nämnden för
uppföljning.
2. utredning enligt Bilaga 1 punkt 10, 11 och 12 ska samordnas för att utreda möjligheten att tre
funktioner ska bli en funktion.

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

Ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt Mål och budget 2020 för Nynäshamns kommun vilket innebär att
socialnämnden får en total budgetram på 502,10 mnkr. Bedömningen är att kommunens skatter och
statsbidrag kommer att uppgå till 1 575,1 miljoner kronor år 2020. Kompensation för kostnadsökningen i
budgeten för 2020 har beräknats till 1 procent för löneökningar och 1 procent för prisökningar. Det
innebär att respektive förvaltning inte erhåller full kompensation för förväntade ökningar inom
personalkostnader samt övriga kostnader. SKR:s bedömning är att priser ökar med 2,6 procent och löner
med 3,3 procent vilket är högre än den kompensation som fördelas. Kommunstyrelsen bedömer dock att
personalkostnaderna ökar med 2,3 % och priserna med 2,6 %.
Socialförvaltningen gör samma bedömning som kommunstyrelsen vilket ligger till grund för beräkning av
effektiviseringskostnader. Personalkostnader och övriga kostnader är uppräknade med 1 % i
kompensationen. Det innebär ett effektiviseringskrav på 12,3 mnkr. 6,5 mnkr är personalkostnader,
(löneökningar samt höjt PO) och 5,8 mnkr är övriga kostnader. I den antagna budgeten ligger även ett
effektiviseringskrav på 8,7 mnkr utifrån kommundirektörens uppdrag. Totalt innebär det
effektiviseringskrav på 21 mnkr.
Med anledning av effektiviseringskraven har förvaltningen tagit fram ett antal förslag till åtgärder för att
uppnå en budget inom den föreslagna ramen som socialnämnden har att ta ställning till. Åtgärderna är
förslag till kostnadsminskningar och intäktsökningar.
Förvaltningen har också tagit fram en lista med åtgärder där besluten är delegerade till förvaltningsnivå
men som förvaltningen vill informera nämnden om.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslaget till åtgärdsplan för budget 2020.

Yrkanden
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar att föreslå att Socialnämnden beslutar att anta förslaget till
åtgärdsplan för budget 2020 med löpande rapportering till nämnden för uppföljning.
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Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar att föreslå att Socialnämnden beslutar att utredning enligt
Bilaga 1 punkt 10, 11 och 12 ska samordnas för att utreda möjligheten att tre funktioner ska bli en
funktion.

Propositionsordning
Ordförande utser bifall till Antonella Pirrones (KD) yrkande att föreslå att Socialnämnden beslutar att anta
förslaget till åtgärdsplan för budget 2020 med löpande rapportering till nämnden för uppföljning mot
avslag som beslutspunkt 1.
Ordförande utser bifall till Antonella Pirrones (KD) yrkande att föreslå att Socialnämnden beslutar att
utredning enligt Bilaga 1 punkt 10, 11 och 12 ska samordnas för att utreda möjligheten att tre funktioner
ska bli en funktion mot avslag som beslutspunkt 2.

Proposition
Beslutspunkt 1
Ordförande ställer bifall till Antonella Pirrones (KD) yrkande att föreslå att Socialnämnden beslutar att
anta förslaget till åtgärdsplan för budget 2020 med löpande rapportering till nämnden för uppföljning mot
avslag och finner att Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla yrkandet.
Beslutspunkt 2
Ordförande ställer bifall till Antonella Pirrones (KD) yrkande att utredning enligt Bilaga 1 punkt 10, 11 och
12 ska samordnas för att utreda möjligheten att tre funktioner ska bli en funktion mot avslag och finner
att Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla yrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0005/042-4
Bilaga – Bilaga 1. Förslag på effektiviseringar som kräver nämndbeslut
Bilaga – Bilaga 2. Redovisning av åtgärder som inte kräver nämndbeslut

Skickas till
Akten
Respektive avdelningschef
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Informationsärenden
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om enskilt ärende.
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§ 12/19

Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor att besluta om.
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