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KALLSELSE
Datum
2020-08-11

Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde
Datum och tid: 2020-08-18 klockan 09.00
Plats: Örngrund
Vid förhinder kontakta:
olivia.gustafsson@nynashamn.se

_______________________
Antonella Pirrone
Ordförande

______________________
Olivia Gustafsson
Sekreterare
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(2)
Diarienummer
SON/2020/0143/000-2

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen

Beslutsinstans
Socialnämnden

Nytt bidragsreglemente för Nynäshamns kommun
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kultur- och
fritidsavdelningen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram ett förslag på ett nytt Bidragsreglemente för
Nynäshamns kommun. Bidragsreglementet är skickat på remiss till Barn- och utbildningsnämnden,
Socialnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, en referensgrupp med idrottsföreningar, en
referensgrupp med kulturaktörer samt till kommunjuristen. Förslaget kommer efter remissrunda och
sammanställning att skickas vidare för beslut i Kommunfullmäktige.
Socialförvaltningen kan konstatera att kultur- och fritidsförvaltningens förslag till reglemente bygger
på att ersätta tre olika reglementen:
Reglemente för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun 805-1
Reglemente för bidrag till Studieförbunden i Nynäshamns kommun 805-2
Reglemente för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde nr 003-17,
som ersattes av ett kommungemensamt reglemente 2018-01-01 vilket beslutades i
kommunfullmäktige 2017-04-19. § 64.

Ärendet
I Nynäshamns kommun är det möjligt att söka bidrag för en mängd olika aktiviteter och
verksamheter. Syftet med bidragen är att stötta föreningar och aktörer så att kommunens invånare
ges möjlighet till aktivitet inom många olika områden.
Reglementet syftar till att på ett enkelt sätt beskriva vilka bidrag som är möjliga att söka och vad
man är berättigad att söka. Detta gäller föreningar, privatpersoner, ekonomiska föreningar och
studieförbund. Bidragen ska täcka en del av kostnaderna för verksamheten eller evenemanget och
stimulera till en positiv utveckling av föreningslivet.
2017-04-19 fattade kommunfullmäktige i Nynäshamn beslut om ”Gemensamt reglemente för
föreningsbidrag”,Kf § 64, dnr KS/2015/0129/805 efter en översyn av kommunens hantering av
bidrag till föreningar. Detta reglemente trädde i kraft 2018-01-01 och ersatte tidigare reglementen,
regler eller riktlinjer till föreningar. Syftet med reglementet var att ha ett gemensamt dokument för
ökad kontroll och överskådlighet efter att tidigare haft olika reglementen och bestämmelser för de
olika nämnderna. Det framgår också i reglementet att ”Det kommunala stödet till föreningar ska
vara starkt, transparent, förutsägbart och inte inkräkta på föreningarnas självständighet.”
Ekonomiska medel överfördes från socialnämnden och kommunstyrelseförvaltningen till kultur- och
fritidsnämnden för hanteringen av föreningsbidrag.

Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningen kan konstatera att det i kultur- och fritidsförvaltningens remissversion till
reglemente för bidrag i Nynäshamns kommun helt har fallit bort att en översyn av kommunens
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hantering av bidrag till föreningar gjordes våren 2015 till september 2016 och som omfattade kulturoch fritidsnämndens bidrag till barn- och ungdomsverksamhet, socialnämndens bidrag till
pensionärsorganisationer, funktionshinderorganisationer och sociala föreningar samt
kommunstyrelsens bidrag till föreningar som tillhandahåller allmänna samlingslokaler och bidrag till
föreningar från kommunens folkhälsomedel. Kartläggningen resulterade i en rapport, Översyn av
Nynäshamns kommuns föreningsbidrag-Kartläggning/Nulägesrapport, dnr KS/2015/0129/805-7.
Detta ledde sedan till ett nytt kommunövergripande reglemente som trädde i kraft 2018-01-01 och
som ersatte tidigare reglementen.
De reglementen som kultur- och fritidsförvaltningen hänvisar till är alltså redan ersatta.
Dessutom finns det inget i kultur- och fritids remissversion som handlar om de övriga bidrag som
socialförvaltningen hanterar. Dessa bidrag beskrivs dock under kapitel 5. Regler för övrigt
verksamhetsstöd genom överenskommelse med kommunen, i det nu gällande reglementet (sidan
13). Om denna punkt skulle försvinna kommer förvaltningens möjligheter att bevilja bidrag till flera
olika verksamheter på det sociala området som t ex Bris och BOJ att minska eller helt försvinna.
Förvaltningen bedömer att om ett nytt reglemente om bidrag till föreningar ska tas fram för
kommunen bör detta arbete ledas av kommunstyrelseförvaltningen och göras i samarbete med
övriga förvaltningar för att alla aspekter av bidragshanteringen ska kunna belysas. Till dess bör
Reglemente för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun fortsätta att gälla.

_______________________
Marlen Terrell
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Remissversion Nytt bidragsreglemente för Nynäshamns kommun
Reglemente för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun
Beslut kf § 64 2017-04-19 – Gemensamt reglemente för föreningsbidrag i Nynäshamns kommun

Skickas till

Akten
Kultur- och fritidsavdelningen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(2)
Diarienummer
SON/2020/0141/000-2

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

Beslutsinstans
Socialnämnden

Kulturprogram för Nynäshamns kommun, 2021-2024
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kultur- och
fritidsavdelningen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsavdelningen har tagit fram ett förslag till Kulturprogram för Nynäshamns kommun,
vilket förvaltningen fått på remiss.

Ärendet

Kultur- och fritidsavdelningen har arbetat fram ett förslag på Kulturprogram för Nynäshamns
kommun. Programmet skickas på remiss till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljöoch samhällsbyggnadsnämnden samt en referensgrupp med kulturaktörer. Programmet ska vara
kommungemensamt och kommer att skickas vidare för beslut i Kommunfullmäktige.
Kulturprogrammet ska vara en vägledning för det långsiktiga arbetet med kulturen i Nynäshamn och
syftet med programmet är att stärka föreningsliv och privata aktörer och erbjuda aktiviteter och en
aktiv fritid.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen anser att förslaget till Kulturprogram för Nynäshamns kommun är bra. Både
målformuleringar och kriterier för hur man avser nå målen är tydliga och lätta att förstå.
Dokumentet överlag känns lättillgängligt.
Socialförvaltningen föreslår ett ytterligare utvecklingsområde:
”Utveckla samverkan mellan kultur- och fritidsavdelningen och socialförvaltningens
anhörigsamordnare.”
Genom en sådan samverkan skulle man kunna nå ut med kulturprogrammet till fler medborgare.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar till
kultur- och fritidsavdelningen.

_______________________
Marlen Terrell
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

______________________
Anna Kessling
Administrativ chef

Remissversion – Kulturprogram för Nynäshamns kommun, 2021-2024
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Skickas till

Kultur- och fritidsavdelningen
Akten

66/20 Idrottsprogram för Nynäshamns kommun 2021-2024 - SON/2020/0142/000-2 Idrottsprogram för Nynäshamns kommun 2021-2024 : Tjut - Idrottsprogram för Nynäshamns kommun 2021-2024

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(2)
Diarienummer
SON/2020/0142/000-2

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

Beslutsinstans
Socialnämnden

Idrottsprogram för Nynäshamns kommun 2021-2024
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kultur- och
fritidsavdelningen.

Sammanfattning
Socialförvaltningen har fått möjlighet att yttra sig över det Idrottsprogram för Nynäshamns kommun
som kultur- och fritidsavdelningen tagit fram.

Ärendet

Kultur- och fritidsavdelningen har arbetat fram ett förslag på Idrottsprogram för Nynäshamns
kommun. Programmet är skickat på remiss till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljöoch samhällsbyggnadsnämnden samt en referensgrupp med idrottsföreningar. Programmet ska vara
kommungemensamt och kommer att skickas vidare för beslut i Kommunfullmäktige.
Idrottsprogrammet syftar till att stärka föreningslivet och kommunens egna verksamheter med att
erbjuda aktiviteter för invånare i alla åldrar och ska ge stöd i arbetet med att till exempel skapa
mötesplatser och friluftsliv. Programmet innehåller former för främjandet av att i samarbete och
samförstånd skapa en positiv utveckling i kommunen under kommande år.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen anser att förslaget till Idrottsprogram för Nynäshamns kommun är bra. De mål som är
formulerade i programmet bedöms heltäckande. Både målformuleringar och kriterier för hur man
avser nå målen är tydliga och lätta att förstå.
Genom målet ”Nynäshamns kommun har ett utvecklat utbud för barn och ungdomar med
funktionsvariationer” tydliggörs att denna målgrupp är i behov av särskilt fokus vilket förvaltningen
ställer sig extra positiv till.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till
kultur- och fritidsavdelningen.

_______________________
Marlen Terrell
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

______________________
Anna Kessling
Administrativ chef

Remissversion - Idrottsprogram för Nynäshamns kommun, 2021-2024
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Skickas till

Kultur- och fritidsavdelningen
Akten

67/20 Samordningsförbundet Östra

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-07-09

Sida 1(2)
Diarienummer
SON/2020/0012/701-2

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen
Anna Kessling
E-post: anna.kessling@nynashamn.se

Beslutsinstans
Socialnämnden

Samordningsförbundet Östra Södertörn 2020
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden tackar förvaltningen för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Samordningsförbundet Östra Södertörn är ett samverkansförbund inom rehabiliteringsområdet.
Samverkan sker mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm (f d Stockholms
läns landsting) och Haninge, Tyresö samt Nynäshamns kommuner. Samordningsförbundet Östra
Södertörn har verkat sedan 1 april 2010, då Tyresö och Nynäshamn anslöt till dåvarande
Samordningsförbundet Haninge.
Samordningsförbundet utvecklar samarbeten mellan myndigheter och andra partners kring
personer i åldern 16 till 64 år som behöver samordnade insatser för att kunna börja arbeta eller
studera. Samordningsförbundets uppdrag är att finansiera insatser som leder till arbete/studier, att
utveckla nya arbetsmetoder och samarbetsformer mellan myndigheter och andra partners, att vara
en mötesplats och ett forum för erfarenhetsutbyte, kontakter och kompetensutveckling samt att
vara en ”motor” för att få igång fler projekt med delfinansiering från EU (ESF).
Samordningsförbundet Östra Södertörn äskar nu 693 967 kr i finansiering från Nynäshamns
kommun för år 2021.
Alla parter i ett samordningsförbund avsätter varje år en pott för gemensam budget (finansiell
samordning), staten står för hälften, kommunen(erna) står för en fjärdedel och regionen för
ytterligare en fjärdedel. I Samordningsförbundet Östra Södertörns fall ingår kommunerna Haninge,
Nynäshamn och Tyresö i kommundelen. Mellan kommunerna fördelas budgeten utifrån hur stor
befolkning i arbetsför ålder som respektive kommun har. För Nynäshamns kommun ligger denna
”budgetpott” i socialnämnden och 2020 avsatte Nynäshamns kommun 693 967 kr. Fördelningen till
landets samordningsförbund sker enligt fördelningsnycklarna 75 procent försörjningsmått och 25
procent invånarantal (16-64 år) i förbundens geografiska områden. Dessa parametrar syftar till att
fånga upp behov av såväl rehabiliterande som förebyggande samverkansinsatser i ett område. Så
här har samordningsförbundets medlemsintäkter sett ut de senaste åren:
Medlem
FK och AF
SLL
Haninge
Tyresö
Nynäshamn
Summa

2016
9 032 435
4 516 217
2 404 910
1 321 605
789 702
18 064 870

2017
9 032 435
4 516 217
2 404 472
1 324 191
789 554
18 064 868

2018
8 689 000
4 344 500
2 316 603
1 276 059
751 838
17 378 000

2019
8 208 000
4 104 000
2 210 000
1 188 000
706 000
16 416 000

2020
8 158 000
4 079 000
2 207 472
1 177 561
693 967
16 316 000

Samordningsförbundet informerar om att Försäkringskassan har påbörjat arbetet med
medelstilldelning till samordningsförbunden för 2021. Försäkringskassan har därför begärt att få
uppgifter om vad berörda kommuner och regioner planerar att avsätta för respektive
samordningsförbund för 2021. Medelstilldelningen kommer, som tidigare år, att ske enligt en
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nationell fördelningsmodell. Försäkringskassans ambition är att kunna lämna preliminära
uppgifterom medelstilldelning per förbund i början av oktober.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att utväxlingen är fortsatt god vad gäller de cirka 700 000 kronor som
Nynäshamns kommun avsätter för Samordningsförbundets verksamhet på såväl individ- som
organisatorisk nivå. Samordningsförbundet finansierar tjänster i såväl Resursrådet, Samrehab som i
MIA-projektet samt Ung i Nynäshamn. Samordningsförbundet står också för kunskapsinsatser i form
av seminarier och utbildningstillfällen som kommer medarbetare och invånare till del.
Samordningsförbundet har beviljats medel från Europeiska Socialfonden för två projekt där
förbundet är projektägare: SamMa-projektet och MIA vidare. På organisatorisk nivå har de
strukturella förutsättningarna för samverkan och erfarenhetsutbyte stärkts, likaså har intresset för
att delta på frukost och kunskapsseminarierna ökat. Vad gäller insatser på individnivå finns fortsatt
goda resultat vilket bl.a. innebär att personer rör sig från försörjningsstöd till ersättning hos
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt går ut i jobb och studier. Läs mer om resultaten i
Årsredovisningen för 2019, se bilaga.

_______________________
Marlen Terrell
Socialchef

Beslutsunderlag

______________________
Anna Kessling
Administrativ chef

Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Östra Södertörn
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019

Skickas till

Akten
Samordningsförbundet Östra Södertörn
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(2)
Diarienummer
SON/2020/0089/000-2

Tjänsteställe/handläggare
Administration (myndighet IFO vuxen)
Annette Ritari
E-post: annette.ritari@nynashamn.se

Beslutsinstans
Socialnämnden

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om
ärendeansvar för hemlösa
Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden beslutar att godkänna ”Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om
ärendeansvar för personer i hemlöshet”
Beslutet justeras omedelbart

Ärendet
Storsthlm beslutade på sammanträdet den 5 mars 2020 att rekommendera kommunerna i länet att
anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för personer i
hemlöshet. Rekommendationen skickades ut 6 mars till kommunstyrelserna. Överenskommelsen
börjar gälla 1 september 2020. Den tidigare överenskommelsen upphör då att gälla. Förvaltningen
har missat att ta upp överenskommelsen till nämnden för beslut.
Sedan 2006 har kommunerna i Stockholms län gemensamma bestämmelser för ärendehantering
avseende personer i hemlöshet. 2018 gjordes en översyn av överenskommelsen och i översynen
framkom behov av att revidera överenskommelsen. Ett förslag gick ut på tjänstemannaremiss och
samtliga 25 kommuner i länet inkom med remissvar. Den nya överenskommelsen innebär
tydliggöranden kring definitioner och behovet av dialog när kommunernas riktlinjer skiljer sig åt.
Tillägg har även gjorts kring vistelsekommunens ansvar enligt lag, och kring när och hur en
utredning av kommuntillhörighet ska göras.
Den nya överenskommelsen ökar förutsättningarna för samsyn mellan kommunerna. Storsthlm ska
erbjuda ett regelbundet forum för kommunala representanter att dela erfarenheter och diskutera
samverkan kring personer i hemlöshet.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att den nya överenskommelsen är ett förtydligande och ser det som positivt
att en ny överenskommelse kommer till stånd. Den minskar risken för att individer kommer i kläm
då ansvarsfrågan ytterligare tydliggjorts. Förvaltningens bedömning är att överenskommelsen ska
antas.

_______________________
Marlen Terrell
Förvaltningschef

______________________
Annette Ritari
Avdelningschef
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Beslutsunderlag

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet
Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa,
rekommendation

Skickas till
Akten
Storsthlm

dning om ändrande antal dagar för matdistribution inom hemtjänsten - SON/2020/0158/001-1 Utredning om ändrande antal dagar för matdistribution inom hemtjänsten : Tjut - Utredning om ändrande antal dagar för matdistribution inom hemtjänsten

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(4)
Diarienummer
SON/2020/0158/001-1

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen
Anette Larsson Beckman
E-post: anette.larsson-beckman@nynashamn.se

Beslutsinstans
Socialnämnden

Utredning om ändrande antal dagar för matdistribution inom
hemtjänsten
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att matdistribution ska ske maximalt tre gånger per vecka från och med
2021-01-01.

Sammanfattning

Vid Socialnämndens sammanträde den 28 januari 2020 fattades beslut (SON 2020-01-28, §13/20)
om att, som ett led i den åtgärdsplan med effektiviseringsåtgärder förvaltningen tagit fram, uppdra
till förvaltningen att göra en översyn av matdistributionen inom hemtjänsten för att överväga färre
leveransdagar. Utredningen bygger på scenariot att matdistribution skulle ske tre dagar i veckan
istället för, som idag, sju dagar i veckan.
Förvaltningen inser att en minskning av antalet distributionsdagar skulle kunna påverka vissa
brukare negativt men att detta kan förebyggas genom att hemtjänsten upprättar handlingsplaner. I
övrigt anser förvaltningen att de ekonomiska fördelarna överväger och att socialnämnden bör
besluta att distributionsdagarna minskas från dagens sju dagar till tre dagar i veckan och att
förändringen ska gälla från 1 januari 2021. Även ur miljösynpunkt är färre resor för matdistribution
att föredra.

Ärendet

Bakgrund
Vid Socialnämndens sammanträde den 28 januari 2020 fattades beslut (SON 2020-01-28, §13/20)
om att, som ett led i den åtgärdsplan med effektiviseringsåtgärder förvaltningen tagit fram, uppdra
till förvaltningen att göra en översyn av matdistributionen inom hemtjänsten för att överväga färre
leveransdagar. Utredningen bygger på scenariot att matdistribution skulle ske tre dagar i veckan
istället för, som idag, sju dagar i veckan. Kostchefen uppger att det inte skulle vara möjligt för
Rosengårdens kök att hantera färre än tre leveransdagar.
I utredningen har enhetschef hemtjänst egen regi, ekonom, kostchef, gruppchef myndighet ÄO/FO
samt externa utförare varit involverade.
Matdistribution idag
Enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem
tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter till ett självständigt
liv. Enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen definieras bistånd som hemtjänst, särskilt boende och andra
insatser.
Matdistribution är en av insatserna och kan beviljas personer som av fysiska, psykiska eller sociala
skäl inte klarar av att laga sin mat själv, handla mat och som har svårt att ta sig till en restaurang.
Distributören av matlådorna ansvarar för att matlådorna motsvarar de krav som ställs i
livsmedelslagen.
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Matdistribution sker idag dagligen, även helger. Matlådorna hämtas av hemtjänsten vid
Rosengårdens kök och transporteras till mottagarna. Matlådorna levereras kalla.
En av de externa utförarna uppger att man även hämtar matlådor vid Ösmopuben.
Maxtaxa
Maxtaxa är ett högkostnadsskydd som innebär att det finns ett tak för den avgift som tas ut.
Maxtaxan är alltså den högsta avgiften som brukare med tillräckligt avgiftsutrymme betalar.
Utgångspunkten för avgiftssystemet är att de samlade avgifterna för beviljade insatser inte får
överstiga maxtaxebeloppet. Varje kommun bestämmer själv om de vill ta ut en lägre maxtaxa än
den nationella enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen. Enligt 8 kap. 5 § första stycket socialtjänstlagen
får avgifter för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård per månad uppgå till
högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. För år 2020 motsvarar det 2 125 kronor per
månad.
I Nynäshamns kommuns maxtaxa ingår omsorgsavgift för insatserna vård- och omsorgsboende,
korttidsboende/växelvård, hemtjänst och dagverksamhet. Avgifter som i dagsläget ligger utanför
maxtaxan är trygghetslarm, förbrukningsvaror, möbler och husgeråd på vård- och omsorgsboende,
matlåda och matavgifter för vård- och omsorgsboende, korttidsboende/växelvård samt
dagverksamhet.
Konsekvenser
För brukaren
För de brukare som idag får matlådor fler än tre gånger i veckan skulle förändringen innebära färre
besök från hemtjänsten. Brukarna skulle behöva förvara fler matlådor hemma vilket påverkar
utrymmet i kylen. Detta medför också att brukaren har större valmöjlighet kring vad hen vill äta just
den dagen. Å andra sidan finns det risk för att brukare med kognitiv svikt skulle äta upp alla
matlådorna samma dag. I dessa fall skulle hemtjänsten behöva upprätta handlingsplan för att
förhindra att detta sker. Det finns även brukare som lever med anhöriga/närstående som skulle äta
upp maten för dem. Även i dessa fall måste handlingsplan upprättas.
I de fall ovanstående handlingsplaner inte fungerar kan det bli aktuellt med särskilt biståndsbeslut.
I några få fall skulle färre leveransdagar kunna innebära en mindre kostnadssänkning vad gäller
hemtjänstavgiften.
För hemtjänsten i egen regi
Den interna hemtjänsten skulle potentiellt kunna spara 400 000 kr per år på förslaget att leverera
vid tre tillfällen istället för som nu sju.
Omställningstid kommer att krävas på grund av omplanering.

Kostnadsberäkning hemtjänst egen regi

En minskning av distributionsdagar skulle i slutänden innebära en minskad kostnad totalt för
hemtjänsten egen regi eftersom personalkostnaderna minskar mer än vad intäkterna gör.

Intäkter leverans 7 d/ v

Personalkostnad

Differens

1 144 275 kr

1 737 477 kr

-593 202

Intäkter leverans 7 d/ v

Personalkostnad

Differens
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1 144 275 kr

1 737 477 kr

-593 202

För Rosengårdens kök
Kostchefen uppger att Rosengårdens kök skulle ha ett ökat behov av förvaring av livsmedel. Man
skulle behöva förändra kökets utformning och möblemang samt investera i fler förvarings- och
kylskåp. Kostchefen uppskattar kostnaden till cirka 100.000 kr. Denna kostnad skulle troligen tas ut
genom att kostnaden för matlådan höjs.
För myndighet ÄO/FO
Enligt statistik hämtad ur verksamhetssystemet Treserva 2020-06-30 är 217 personer beviljade
insatsen matdistribution. Merparten av dessa (181 personer) får mat distribuerad fyra eller fler
gånger i veckan och det är alltså dessa personer som påverkas av förändringen.
Totalt görs 1 276 leveranser i veckan, vilket motsvarar cirka 106 timmar (schablontiden för
matdistribution är 5 minuter). Myndighetens siffror avser samtliga hemtjänstutförare, även LOVföretagen. Tiden som ersätts är en schablontid och den faktiska tiden för leveransen kan vara
längre.
Då ersättningen till hemtjänsten är olika stor beroende på var brukaren bor (stad/land) har
myndigheten utgått från en timersättning som i snitt motsvarar 400 kr.

Uträkning just nu, matleverans 7 ggr per vecka
Antal beslut *

Antal leveranser per vecka

Totalt antal leveranser per vecka

4

1

4

12

2

24

20

3

60

15

4

60

16

5

80

2

6

12

148

7

1036

Summa: 217 beslut

Summa: 1 276 leveranser

*Antal beslut motsvarar antal personer som har sådant beslut. 4 brukare har alltså beslut om matleverans en dag per vecka
och så vidare.

Totalt antal leveranser per vecka: 631
Leveranser per vecka total tid: 631 x 5 min / 60 = 52,6 timmar
Leveranser per månad total tid: 52,6 x 4,3 = 226,2 timmar
Om timersättningen snittar på 400 kronor
Per månad 400 kr x 226,2 timmar = 90 480 kr
Totalkostnad per år om leverans 3 ggr per vecka: 90 480 kr x 12 = 1. 085 760

Ekonomisk effekt för myndigheten vid förändring av antal leveransdagar

Beräkningen ger vid handen att myndighetens kostnader skulle minska från cirka 2.194.000 kr till
cirka 1.085.000 kr, vilket ger ett plus på 1.109.000 kr.
Externa utförare
Någon uträkning har inte gjorts hur de externa utförarna skulle påverkas ekonomiskt men de har
blivit tillfrågade och ombetts lämna synpunkter på förslaget.
Två av fem tillfrågade utförare har svarat och följande synpunkter har lämnats:
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•
•
•
•
•

Konsekvensen blir ett tyngre arbete rent ergonomiskt att cykla ut med matlådorna till
brukarna.
Ökad arbetstid för personalen då det kommer att ta längre tid att leverera, stor schemaomläggning.
Svårt att hålla kylkedjan med fler matlådor.
Ur brukarsynpunkt kommer detta att fylla deras kylskåp med matlådor som kan medverka
till att en del inte ens får plats med frukost eller annat gott.
Jag har varit med om kommuner som har gjort på detta sätt och personligen har jag tyckt
att detta har varit icke bra.

Övrigt
Genom minskat antal distributionsdagar skulle även miljöpåverkan minska i och med att antalet
bilresor minskar.
Sammanfattning
Utredningen visar att den totala ekonomiska effekten för socialförvaltningen skulle landa på ett plus
på 1 500 000 kr jämfört med idag, förutsatt de förbehåll enhetschefen för hemtjänsten egen regi
flaggat för.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen inser att en minskning av antalet distributionsdagar skulle kunna påverka vissa
brukare negativt men att detta kan förebyggas genom att hemtjänsten upprättar handlingsplaner. I
övrigt anser förvaltningen att de ekonomiska fördelarna överväger och att socialnämnden bör
besluta att distributionsdagarna minskas från dagens sju dagar till tre dagar i veckan och att
förändringen ska gälla från 1 januari 2021. Även ur miljösynpunkt är färre resor för matdistribution
att föredra.

_______________________
Marlen Terrell
Förvaltningschef

Skickas till

Akt
Myndighet äldre och funktionshinder
Äldreomsorgen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(2)
Diarienummer
SON/2020/0157/001-1

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen

Beslutsinstans
Socialnämnden

Uppföljning av försöket med måltidsvän
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med införandet av
måltidsvän och att 15 600 kr budgeteras för år 2021. Förvaltningens får i uppdrag att följa upp
arbetet år 2022.

Sammanfattning

Vid socialnämndens sammanträde 2018-04-24, § 53/18 beslutade nämnden att ge förvaltningen i
uppdrag att på försök, under ett år, införa möjlighet till måltidsvän för ensamboende personer med
någon form av insats inom äldreomsorgen, samt att 15 600 kronor budgeteras under försöksåret.
Som måltidsvänner träffas man en gång per vecka för en gemensam måltid, antingen på restaurang
eller hemma hos senioren. Att få en måltidsvän innebär ingen extra kostnad för brukaren då
måltidsvännens matportion bekostas av kommunen.
Förvaltningen fick i uppdrag att särskilt uppmärksamma möjligheten till måltidsvän för de personer
som bor utanför tätorterna.
Förvaltningen föreslår att arbetet med att implementera måltidsvän fortsätter ytterligare ett år.

Ärendet

Försöksåret är nu slut och förvaltningen har utvärderat försöket i syfte att lämna förslag till
nämnden om en eventuell fortsättning.
Under projekttiden har två personer haft måltidsvänner och båda är mycket nöjda. I förstudien inför
försöket med måltidsvän framgick att intresset, i de två kommuner som infört möjligheten, initialt
var svalt men ökade allt eftersom möjligheten blev känd.
Förvaltningens aktivitetskoordinator har, under försökstiden, informerat om möjligheten till
måltidsvän via bland annat hemtjänstutförarna, olika frivilligorganisationer och på dagverksamheten.
Om nämnden beslutar om en fortsättning vad gäller måltidsvän kommer förvaltningen behöva
arbeta mer med att nå ut med information till målgruppen. Information skulle till exempel kunna
göras via affischering, utskick till de personer som idag är beviljade hemtjänstinsatser och av
biståndshandläggare. Informationen bör även finnas på kommunens hemsida och sociala medier.
Vidare behöver ett arbete göras för att rekrytera frivilliga som vill bli måltidsvänner.
Försöket visar även att det krävs tydligare rutiner kring ansvarsfördelning och administration.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att möjligheten till måltidsvän är en viktig insats som kan
genomföras till en relativt låg kostnad. En måltidsvän kan för individen leda både till minskad
isolering och stimulera till ökad aptit. Med hänvisning till andra kommuners erfarenhet gör
förvaltningen bedömningen att det krävs mer tid för att skapa kännedom om möjligheten.
Genom att möjligheten till måltidsvän riktas mot personer som redan är beviljade hemtjänstinsatser
anser förvaltningen att ingen bedömning av behov behöver göras. Personen anmäler själv sitt
intresse för en måltidsvän till ansvarig tjänsteman.
Förvaltningen förslår följande:
Att satsningen fortsatt ska avse ensamboende personer med hemtjänstinsatser
Att tydliga rutiner tas fram vad gäller hanteringen
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Att personen själv anmäler sitt intresse för måltidsvän till ansvarig tjänsteman
Att möjligheten till gemensam måltid fortsatt ges max en gång per vecka
Att måltiden intas i brukarens hem eller till exempel på Rosengården
Att måltidsvännens måltid motsvarar kostnaden för en vanlig ”dagens lunch”
Att förvaltningen enbart ersätter kostnaden för måltidsvännens måltid och inga andra
kostnader som kan uppstå i samband med måltiden
Att brukaren bekostar sin egen måltid
Att nämnden avsätter samma budgetram som under försöksåret (15 600 kr) för år 2021
Att förvaltningen tydliggör ansvaret för rekrytering och uppföljning av frivilliga
Att förvaltningen arbetar fram tydliga administrativa rutiner för hantering av ekonomin kring
insatsen (handhavande och redovisning av kvitton, budgetuppföljning etcetera)
Att ny uppföljning av försöket med måltidsvän görs år 2022

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att försöket med måltidsvän ska fortsätta under år
2021, att särskilda medel, 15 600 kr, ska avsättas i budget samt att uppföljning av försöket ska
göras under år 2022.

_______________________
Marlen Terrell
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag 20180424 § 53 Måltidsvän
Tjänsteutlåtande 20180417 Måltidsvän

Skickas till

Akt
Äldreomsorg utförare
Myndighet äldre och funktionshinder
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(3)
Diarienummer
SON/2020/0137/001-2

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen

Beslutsinstans
Socialnämnden

Remissvar SOF - Motion "Prioritera och ge plats åt äldrefrågor"
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Sverigedemokraterna (SD) har till Kommunfullmäktige inkommit med motionen ”Prioritera och ge
plats åt äldrefrågor”. Sverigedemokraterna i Nynäshamn anser att äldrefrågor bör hanteras av en
särskild nämnd endast avsedd för äldrefrågor. Socialförvaltningen har fått möjlighet att lämna
synpunkter kring möjligheten att starta en särskild Äldrenämnd.
Förvaltningens bedömning är att fördelarna med att införa en särskild Äldrenämnd inte överväger de
nackdelar som ett införande skulle medföra.

Ärendet
Sverigedemokraterna (SD) har till Kommunfullmäktige inkommit med motionen ”Prioritera och ge
plats åt äldrefrågor”. Sverigedemokraterna i Nynäshamn anser att äldrefrågor bör hanteras av en
särskild nämnd endast avsedd för äldrefrågor och i motionen föreslås därför att:
- Kultur- och fritidsnämnden avvecklas och ersätts med en Äldrenämnd
- Att berörd förvaltning ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en Äldrenämnd.
Socialförvaltningen har fått möjlighet att lämna synpunkter kring möjligheten att starta en särskild
Äldrenämnd.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen ser stora fördelar med nuvarande modell där avdelningarna Myndighet ÄO/FO, IFO,
Funktionshinder Vuxen och Äldreomsorg ligger under samma nämnd, Socialnämnden. Avdelningarna
har många beröringspunkter och ett mycket gott samarbete – något som blivit särskilt tydligt under
pågående corona-pandemi.
Förvaltningen ser att en särskild äldrenämnd visserligen skulle kunna öka fokus på äldrefrågorna och
att politikerna skulle ha ökad möjlighet att bli mer sakkunniga inom området, men att många av
fördelarna med att ha äldrefrågorna under samma paraply som funktionshinderområdet och IFO
skulle försvinna.
Idag finns alla målgrupper (äldre, personer med funktionsnedsättning, vuxna med missbruk, barn,
ungdomar, ensamkommande med flera) inom Socialnämndens ansvarsområde. Eftersom det är en
gemensam nämnd finns inte den sekretess som råder mellan två nämndområden, vilket förenklar
samverkan och helhetssyn. När det gäller äldre är samverkan särskilt stor med funktionshinderområdet, men också med socialtjänstens verksamheter som rör missbruk, våld och psykisk ohälsa.
Samverkan fungerar idag väldigt bra mellan dessa olika verksamheter och förvaltningen ser flera
positiva synergieffekter med att ha dessa samlade under samma nämnd.
Erfarenheterna från bland annat Coronapandemin, värmeböljor och svininfluensan visar att det har
varit väldigt effektivt att ha ansvariga chefer för såväl funktionshinder- som äldreomsorgen i samma

71/20 Remissvar SOF - Motion "Prioritera och ge plats åt äldrefrågor" - SON/2020/0137/001-2 Remissvar SOF - Motion "Prioritera och ge plats åt äldrefrågor" : Tjut - Remissvar SOF - Motion "Prioritera och ge plats åt äldrefrågor"

2(3)

ledningsgrupp, då beslutsvägarna blir korta och gemensamma rutiner snabbt kan upprättas.
Genom en oförändrad nämndorganisation bedömer förvaltningen att äldrefrågorna ges bäst
förutsättningar att hanteras effektiv och med god kvalitet genom:
•
•
•

Möjligheten till helhetssyn inom det sociala området.
Gemensam budget och gemensamma styrdokument.
Goda möjligheter till samverkan då hanteringen av sekretess underlättas betydligt med bara
en nämnd.

Att ha två nämnder som ansvarar för frågor som berör äldre skulle ställa krav på nära samarbete då
vissa ärenden som kommer upp i respektive nämnd kommer ha bäring på varandra. Därtill kommer
även arbetssituationen för kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska och enheten för hälsooch sjukvården att påverkas avsevärt då dessa kommer behöva arbeta mot två myndigheter.
Arbetssituationen är redan idag pressad, särskilt för den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, och
denna förändring kommer förvärra situationen. Att inrätta en nämnd för äldrefrågor skulle därtill
medföra en
•
•

Ökad administration/dubbelarbete kring sådant som svar på remisser och yttranden.
Ökade kostnader för bemanning (administratörer, utredare, nämndsekreterare, politiska
arvoden med mera).

Att bryta ut äldrefrågorna från Socialnämnden skulle även medföra en del initiala kostnader då ett
stort arbete behöva göras avseende flytt, arkivering och förvaring av handlingar då varje myndighet
enligt arkivlagen ansvarar vård av egna handlingar. En kartläggning av vilka informationstillgångar
som finns inom nuvarande Socialnämnden skulle behöva göras. Verksamheten hanterar idag stora
informationsmängder i olika system och kanaler och samtliga medarbetares behörigheter skulle
behöva ses över. Även andra områden skulle beröras av införande av en ny nämnd som till exempel
HR, styrning och ledning, ekonomi, lokalförsörjning, informations- och ärendehantering och
kommunikation.
Vid en jämförelse med andra kommuner ser man att det i huvudsak är större kommuner som
organiserar sig med en särskilt äldrenämnd.
Förvaltningens bedömning är att fördelarna med att införa en särskild Äldrenämnd inte överväger de
nackdelar som ett införande skulle medföra. Dagens modell med en samlad Socialnämnd ger stora
samverkans- och samarbetsfördelar som gynnar äldre som är i behov av stöd och insatser. När det
gäller äldre är samverkan särskilt stor med funktionshinderområdet, men också med socialtjänstens
verksamheter som rör missbruk, våld och psykisk ohälsa. Riskerna med att införa en särskild
Äldrenämnd är att effektiviteten och kvaliteten försämras för de äldre på grund av försämrade
samverkansmöjligheter, förlorad helhetssyn, ökade kostnader på grund av dubbelarbete samt en än
mer pressad arbetssituation för kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska och enheten för
hälso- och sjukvården.

_______________________
Marlen Terrell
Förvaltningschef
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Beslutsunderlag

Motion-Prioritera och ge plats för äldrefrågor – inrätta en särskild nämnd för äldrefrågor.

Skickas till
Akten
KSF

72/20 Uppföljning av återgärdsplan - hemtjänst - SON/2020/0032/001-19 Uppföljning av återgärdsplan - hemtjänst : Tjut - Uppföljning av åtgärdsplanen hemtjänst LOV

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
SON/2020/0032/001-19

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen
Ronja Ask
E-post: ronja.ask@nynashamn.se
Johanna Briving
E-post: ronja.ask@nynashamn.se

Beslutsinstans
Socialnämnden

Uppföljning av återgärdsplan – hemtjänst LOV
Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

I samband med den kvalitets- och avtalsuppföljning som genomfördes mellan november 2019 och
januari 2020 av utförare av hemtjänst i Nynäshamns kommun, identifierades bristområden och/eller
utvecklingsområden som utförarna uppmärksammades på. Utifrån identifierade områden fick
utförarna inkomma med åtgärdsplaner som beskrev hur de kommer att åtgärda upptäckta brister för
att säkerställa att de insatser som beviljats håller god kvalitet, att utföraren har kravställda rutiner,
samt i övrigt uppfyller kraven i gällande avtal. För varje utförare upprättades en uppföljningsrapport
som presenterades för Socialnämnden den 8 april 2020 (SON/2020/0032/001-7)
Myndigheten för äldre och funktionshinder har under 2 juni – 1 juli 2020 genomfört uppföljning av
dessa åtgärdsplaner. Uppföljningen har skett i enlighet med förfrågningsunderlag LOV, SUN 2015
108 samt enligt 3 kap. 19 b § Kommunallagen. Resultatet presenteras i bifogad rapport.

_______________________
Marlen Terrell
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Rapport – Uppföljning åtgärdsplanen 2020
Utfärdad varning Sjöströms hemservice AB

Skickas till
Akten
Myndighet äldre och funktionshinder

______________________
Elisabeth Broman
Tf avdelningschef

