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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-05-11 
Anslaget sätts upp: 2022-05-11             Anslaget tas ned: 2022-06-02 
Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltningen, kommunhus A plan 3  
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2022-05-11 kl. 08.30-10:22 

Beslutande 
Anders Karlsson (M), ordförande, ersätter Antonella Pirrone (KD)  
David Öberg (KD), ersätter Anders Karlsson (M)  
Roland Junerud (S), 2:a vice ordförande 

 

   

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef  
Mikael Landberg, avdelningschef  
Annette Ritari, avdelningschef §§ 38-41 
Gabriella Rodlin, avdelningschef 
Sofia Stenman, avdelningschef  
Johanna Olsson, controller 
Camilla Fallmark, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 39 

 

Anette Larsson-Beckman, utredare  
Carin Blomberg Forest, utredare  
Camilla Skyttman, utredare/nämndsekreterare  
 

Paragrafer 
§§ 38-46 

Justeringens plats och tid 
2022-05-11 kl. 12:00, socialförvaltningen plan 3.  

Underskrifter 
 
 
Anders Karlsson (M)  
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Camilla Skyttman  
Sekreterare  
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Innehållsförteckning            

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

§ 38/22  Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 39/22 Patientsäkerhetsberättelse 2021  

§ 40/22 Svar på förstudie avseende ersättningslokaler Sorundas gruppbostäder  

§ 41/22 Utredning införandet av trygghetsvärdar  

  Informationsärenden 
 

§ 42/22  Information om T1 
 

 § 43/22  Balanslistan 
 

 § 44/22  Förvaltningen informerar 
 

 § 45/22 Övriga frågor 
 

 § 46/22  Inför socialnämnden 
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Fastställande av dagordning 
 
Socialnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen enligt utskick. 
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§ 39/22 SON/2022/0088/000-4 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialförvaltningens arbetsutskott beslutar att anta Patientsäkerhetsberättelsen för år 2021. 

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

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

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Skickas till 
Akten 
Alla avdelningar SOF 
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§ 40/22 SON/2021/0072/000-9 

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra fastighetsavdelningen att; 

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

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

inklusive daglig verksamhet. 

Yrkanden 
Anders Karlsson (M), ordförande, yrkar att socialförvaltningens arbetsutskott lämnar frågan utan 
eget ställningstagande till socialnämnden för beslut, med ett tillägg till förvaltningens förslag med 
att-satsen;  
- att förlänga avtalet med nuvarande hyresvärd under utredningens tid innan inriktningsbeslut om 
framtidens form för gruppbostad kan fattas  

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

Skickas till 
Akten 
Funktionshinderområdet 
Beställaravdelningen äldre och funktionsnedsättning 
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§ 41/22 SON/2021/0225/000-2 

Utredning införandet av trygghetsvärdar 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till 
socialnämnden för beslut. 

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

Ärendet  
Nedan följer utredarens förslag utifrån uppdragsdirektivet.  
 
Organisatorisk placering  
Förvaltningens förslag är att trygghetsvärdarna placeras inom Individ- och familjeomsorgen, under 
enhetschef med stöd av en gruppchef. Enhetschefen är därmed personal- och verksamhetsansvarig.  
 
Trygghetsvärdarnas uppdrag  
Se bilaga A för förslag om trygghetsvärdarnas grunduppdrag, och bilaga B för tilläggsförslag om ett 
särskilt inriktningsfokus för 2022-2023.  
 
Finansiering och budget  
Trygghetsvärdarna förväntas arbeta i riskfyllda miljöer och under obekväma arbetstider. För att 
trygghetsvärdarnas uppdrag ska uppfylla krav om dygnsvila, god arbetsmiljö och schyssta villkor 
behöver de arbeta två och två, och med varierande arbetstider. Budgetkalkylen har räknat på en 
gruppchef som samordnar både trygghetsvärdarnas och fältassistenternas arbete, fyra 
trygghetsvärdar och eventuella vikariekostnader vid sjukdom. Kostnaden för trygghetsvärdarnas 
löner beräknas till cirka 3 551 229 kronor. Kostnader för utbildning, kläder, utrustning, bil, bensin 
beräknas till 135 000 kr. Budget för trygghetsvärdarna finns i bilaga C. Då finansiering för införandet 
inte ryms inom ordinarie budget krävs tilldelning från kommunfullmäktige i samband med eventuellt 
beslut om införande.  
 
Problemformulering och särskilt fokus för utredningens förslag  
Utredaren har haft dialogmöten med säkerhetschef Milan Vladusic, avdelningschef Annette Ritari och 
enhetschef Annika Nordblom vid tre tillfällen för att diskutera förutsättningar för organisatorisk 
placering samt ringa in vilka behov och problemområden förvaltningarna identifierat i nuvarande 
verksamhet för att formulera svar mot uppdragsdirektivet. I våra dialogmöten har vi gått från ett 
förslag om en bred ansats i uppdraget för trygghetsvärdarna under testperioden, till att även särskilt 
vilja fokusera på unga i riskzon. Ett sådant fokus bedömer vi ger mest effekt i relation till 
medborgarlöftet, för att möta de problemområden som identifierats i förvaltningens sociala arbete 
samt i att uppfylla politikens vilja att jobba förebyggande mot ungdomar som riskerar att hamna i 
missbruk och/ eller kriminalitet. Med denna ansats kan socialförvaltningen dessutom kroka arm med 
redan befintligt planerade insatser inom individ- och familjeomsorgen (IFO) och därmed skapa en 
gemensam planering runt trygghetsarbetet tillsammans med fältassistenterna. Utredaren och 
styrgruppen vill dock understryka att denna organisatoriska lösning inte kan ses som permanent om 
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inte en omorganisering genomförs inom IFO. Idag har enhetscheferna inom IFO ansvar för 25–30 
medarbetare var, och förvaltningen ser inte att det är en hållbar lösning att inkludera fler uppdrag, 
arbetsuppgifter och medarbetare under varje enhet utan att organisationen har en möjlighet att 
växa organiskt med chefer och lokalförsörjning. En förutsättning för att uppdraget ska kunna 
placeras inom IFO under testperioden är att en gruppchef rekryteras som placeras under 
enhetschefen. Gruppchefen skulle ha i uppdrag att leda och styra arbetsgruppen bestående av både 
trygghetsvärdar och fältarna, ha visst personalansvar och ett begränsat operativt ansvar inom 
områdena verksamhet och ekonomi. Om uppdraget ska permanentas efter testperioden måste den 
organisatoriska placeringen ses över igen, samt samordnas tillsammans med 
kommunstyrelseförvaltningens säkerhetsavdelning.  

Social konsekvensanalys av införandet av trygghetsvärdar  
Inför ett eventuellt införande av trygghetsvärdar har utredningen gjort konsekvensanalyser för vad 
beslutet kan komma att innebära för barn samt för jämställdhetsarbetet.  
 
Barn  
Införandet av trygghetsvärdar bedöms ha en positiv effekt för barn och unga som bor och vistas i 
Nynäshamns kommun. Förvaltningens förslag på uppdrag för trygghetsvärdar utgår i huvudsak från 
artikel 3, 6, 19, 26 och 33 i barnkonventionen. Trygghetsvärdarnas uppdrag inkluderar både 
våldspreventivt och uppsökande arbete, samt vid behov förmedling till socialförvaltningens övriga 
verksamheter som arbetar med att stötta och skydda barn och unga - exempelvis socialtjänsten, 
ungdomsteamet eller ungdomsmottagningen. Med barn avses varje person under 18 år. Även 
inriktningsfokuset har barn och unga som målgrupp, vilket innebär särskilda satsningar på att 
förhindra att barn och unga dras in i eller vistas i destruktiva miljöer.  
 
Jämställdhet  
Forskning visar att unga män och killar löper störst risk att rekryteras in i kriminalitet. 
Brottsförebyggande rådet pekar på att tidiga insatser och ett samordnat preventivt arbete mellan 
polis, skola, socialtjänst och fritidsverksamhet är effektivt för att bryta rekryteringen av unga till 
kriminella gäng. Utifrån utredningens förslag på målgrupp och fokus kommer majoriteten av 
resurserna i den direkta insatsen därför att tillfalla unga män och pojkar. Det är dock avgörande att 
insatsen utgår från ett könsmaktsperspektiv och inte bortser från tjejer och unga kvinnor som 
befinner sig i, eller riskerar att befinna sig i riskzon. Insatserna i sig bedöms ha långsiktiga effekter 
för jämställdhet i stort då ett framgångsrikt våldspreventivt arbete får positiva konsekvenser för 
såväl män som kvinnor. Att mäns våld upphör är en av de viktigaste faktorerna för att främja 
jämställdhet och för att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen. Utredaren vill dock understryka att 
i och med insatsens aktuella avvägning, och med utgångspunkt i att män och kvinnor upplever sig 
vara, samt är otrygga på olika platser i samhället kan denna insats behöva komma att kompletteras 
genom särskilda insatser för tjejer och kvinnor med egna mål, genomförandeplaner och budget. 

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

Yrkanden 
Anders Karlsson (M) yrkar att arbetsutskottet lämnar förslaget utan ställningstagande till 
socialnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, dnr: SON/2021/0225/000-1  
Bilaga A – förslag på trygghetsvärdarnas uppdrag  
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Bilaga B – förslag om inriktningsfokus 2022-2023  
Bilaga C – budgetkalkyl för personalkostnader 

Skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige  
Motionären, Socialdemokraterna i Nynäshamn 
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42/22 - Information om T1 
Marlen Terrell, förvaltningschef, Johanna Olsson, controller och Carin Blomberg Forest, utredare 
informerar om prognosen för Tertial 1 inför beslut på socialnämnden 25:e maj.  
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43/22 - Balanslistan 
Camilla Skyttman, utredare/nämndsekreterare, går igenom balanslistan inför kommande och 
nästkommande socialnämnd.   
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44/22 - Förvaltningen informerar 
Annette Ritari informerar om att IFO barn och unga på myndighetssidan befinner sig i ett allvarligt 
läge med flera vakanser och svårigheter med rekrytering. Flera ärenden har inte kunnat fördelas till 
befintliga handläggare. Annette ska höra med IFOs chefsnätverk om det går att låna in personal 
från andra kommuner.  

Roland Junerud (S) önskar en mer utförlig genomgång på nästa socialnämnd om hur många tjänster 
det är som saknas inom IFO och Äldreomsorgen, information om orsaker till att folk slutar och/eller 
inte söker tjänster inom Nynäshamns kommun.  

Marlen Terrell, förvaltningschef, ger en nutidsrapportering av kartläggningen av arbetsmiljön inom 
äldreomsorgen. Företagshälsovården ska komma tillbaks till förvaltningen och redovisa sitt upplägg 
för uppdraget inom kort. Den informationen kan kommuniceras till nämnden om så önskas så fort 
informationen kommit förvaltningen tillhanda.    
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45/22 Övriga frågor 
Inga övriga frågor har inkommit.   
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46/22 Inför socialnämnden 
Roland Junerud (S) önskar få information om;  

Hur arbetet går med kartläggningen av arbetsmiljön inom hemtjänsten  

Den årliga rapporteringen från Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund (smohf) om 
utskänkningstillstånd, och särskilt eventuell problematik med kriminella gäng som utpressar 
restauranger och pubar i Nynäshamns kommun. 

Hur skjutningen i backlura har hanterats, och om det finns några rutiner för hur liknande ärenden 
ska hanteras i framtiden.  
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