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2021-02-17  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-02-17 
Anslaget sätts upp: 2021-02-17             Anslaget tas ned: 2021-03-10 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2021-02-17 kl. 09.00-11:55 

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

 

 
Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Anna Kessling, administrativ chef  
Olivia Gustafsson, nämndsekreterare/jurist 
Carin Forest, utredare § 13 
Håkan Lythell, controller § 13 
Anette Larsson Beckman, utredare § 14 
Annette Ritari, avdelningschef §§ 15-17, § 25 
Kerstin Perninge, utredare § 18 
Sofia Stenman, avdelningschef §§ 19-20 
Mikael Landberg, avdelningschef 
David Ulmér, lokalstrateg KSF § 20 

 

 
Paragrafer 
§§ 12-27 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset, plan 3, 2021-02-17, kl. 12:00 

Underskrifter 
 
 
Antonella Pirrone (KD) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 12/21  Fastställande av dagordning 

  Beslutspunkter 

§ 13/21 Socialnämndens bokslut 2020 
§ 14/21 Remissvar - Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun 
§ 15/21 Remissyttrande - Nytt reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
§ 16/21 Svar på väckt ärende om Mikamottagningen, KAST och regionkoordinator 
§ 17/21 Samverkansavtal mellan Nynäshamns kommun och Haninge/Nynäshamns 

Brottsofferjour 
§ 18/21 Uppföljning av internkontrollplan för socialnämnden i Nynäshamns kommun 2020 
§ 19/21 Remissvar hyressättning LSS-boende 
§ 20/21 Behovsanalys bostad med särskild service enligt LSS (servicebostad) 
§ 21/21 Statistikrapport över ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 § för fjärde kvartalet 

2020 
§ 22/21 Ordförandeförslag om kostnadsfri avlösning i hemmet 
§ 23/21 Förslag från förvaltningen avseende Yrkesresan 

  Informationsärenden 

§ 24/21 Balanslistan 

§ 25/21  Information om dialogmöte med IVO 

§ 26/21 Övriga informationsärenden 

§ 27/21 Övriga frågor 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

12/21 Fastställande av dagordning 
Roland Junerud (S) anmäler följande övriga frågor inför socialnämnden: 

1. Roland Junerud (S) vill ha redovisningar på kommande nämnd angående Balder 
2. Roland Junerud (S) vill ha en redovisning på kommande nämnd angående besparingskrav 

för de olika avdelningarna som planeras inför 2021.  
3. Roland Junerud (S) vill ha en redovisning av hur kommunens behandlingsprogram för de 

som vill sluta slå är utformad.   
 
Socialnämnden behandlar ärendena i följande ordning §§ 12-14, § 23, §§ 15-17, § 20, § 19, § 18, 
§§ 21-22, §§ 24-27. 
 
Socialnämnden fastställer dagordningen enligt utskick. 
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§ 13/21 SON/2020/0005/042-13 

Socialnämndens bokslut 2020 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
förslag till bokslut för 2021. 

Ärendet 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till bokslut för 2020 för socialnämndens verksamhet 
utifrån socialnämndens verksamhetsplan 2020. 
 
Förslaget till bokslut omfattar verksamhetsberättelse med redovisning av det ekonomiska resultatet 
och uppföljning av de kommungemensamma mål som omfattar socialnämndens verksamhet samt 
uppföljning av socialnämndens egna mål. Målbedömningen har gjorts utifrån de målindikatorer som 
fastställts i verksamhetsplanen för 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till bokslut för 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0005/042-12 
Årsredovisning 2020 
Bilaga 1 Uppföljning av effektiviseringsåtgärder för beslut i nämnd bokslut 
Bilaga 2 Uppföljning av förvaltningens effektiviseringsåtgärder bokslut 
Bilaga 3 Måluppföljning bokslut (målindikatorer) 
Bilaga 4 Statistikbilaga bokslut 2020 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga avdelningar SOF 
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§ 14/21 SON/2020/0253/000-4 

Remissvar - Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns 
kommun 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
yttrande som sitt eget till Samhällsbyggnadsförvaltningen med tillägget att det saknas gång- och 
cykelväg på väg 225 mellan Porthus och Ösmo. 

Ärendet 
Socialnämnden har inbjudits att lämna synpunkter på ”Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns 
kommun”. Dokumentet är en sammanslagning av kommunens tidigare trafikstrategiska dokument 
(Trafikplan, Gång- och cykelplan, Parkeringsnorm och parkeringspolicy samt Tillgänglighetsplan). 
Fyra bilagor hör till den föreslagna strategin:  
- Program för transportsystemet 
- Parkeringsnorm 
- Gång- och cykelplan 
- Plan för laddinfrastruktur. 
 
Syftet med strategin är att säkerställa att ett hållbarhetsperspektiv råder inom områdena trafik, 
mobilitet och parkering när det gäller befintlig bebyggelse, ny-exploateringar och generellt kring 
kommunens utveckling. Utöver att bidra till måluppfyllelse för lokala, regionala och nationella klimat- 
och miljömål ska strategin styra mot ett hållbart transportsystem som bidrar till ett jämställt och 
jämlikt samhälle samt en ökad andel medborgare som går, cyklar eller åker kollektivt.  
Förslaget har varit på förvaltningsremiss och synpunkter från den remissrundan har arbetats in i 
förslaget. Förslaget är ett utkast där fokus ligger på innehåll. Kartor, figurer och övrig layout 
kommer att färdigställas senare. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar överlämna förvaltningens yttrande som sitt eget till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar att lägga till att det saknas gång- och cykelväg på väg 225 mellan Porthus 
och Ösmo. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0253/000-3 
Trafik- och mobilitetsstrategi inkl bilagor 
- Program för transportsystemet 
- Parkeringsnorm 
- Gång- och cykelplan 
- Plan för laddinfrastruktur 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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§ 15/21 SON/2020/0252/000-4 

Remissyttrande - Nytt reglemente för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
yttrande som sitt eget till kommunstyrelseförvaltningen med tillägget att kommunstyrelsen utreder 
de farhågor som har framkommit i yttrandet från socialförvaltningen. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i mål- och budget för år 2021–2024 att inrätta en ny näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnd i syfte att effektivt organisera frågor som berör möjligheter till utbildning, 
arbete och egen försörjning samt stärka kommunens arbete med näringslivsfrågor.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har haft i uppdrag att ta fram förslag till avgränsning av nämndens 
ansvarsområde och ett förslag till förvaltningsorganisation. I förslag till reglementen1 presenteras 
nämndens uppdrag samt vilka uppdrag som kommer lyftas bort från kommunens redan inrättade 
nämnder och överlåtas till den nya nämnden.   
 
Kommunstyrelseförvaltningen har överlämnat till Socialnämnden och övriga nämnder att lämna 
synpunkter på förslagen till reglementen. Nämnden har inte behövt lämna synpunkter på 
förändringar som inte påverkar nämndens verksamhet. Socialförvaltningen har sammanställt 
synpunkter i remissyttrande och föreslår att Socialnämnden överlämnar detta yttrande som sitt eget 
till kommunstyrelseförvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande som sitt eget till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar att lägga till i yttrandet att kommunstyrelsen utreder de farhågor som har 
framkommit i yttrandet från socialförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0252/000-3 
Yttrande - Förslag till nytt reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd 
Förslag till reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd 
Reglemente för Socialnämnden – med markerade förslag till förändringar 
Utredningsrapport - Ny nämnd för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

  

                                           
 



 

PROTOKOLL Sida 7(22) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-17  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 16/21 SON/2020/0181/000-6 

Svar på väckt ärende om Mikamottagningen, KAST och 
regionkoordinator 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att inte ingå avtal med 
Mikamottagningen, KAST och regionkoordinator. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Roland Junerud (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Stockholm stad har erbjudit kommunerna i Stockholms län att, via avtal, kunna ta del av insatser 
som verksamheterna Mikamottagningen, KAST (köpare av sexuella tjänster) och regionkoordinatorn 
tillhandahåller. Förvaltningen tackade nej till erbjudandet. Socialdemokraterna har väckt ett ärende 
om ett nytt ställningstagande till erbjudandet. 
 
Förvaltningens anser att Mikamottagningen, KAST och regionkoordinatorn har mycket kunskap om 
och erfarenhet av målgrupperna för sin verksamhet, att det gör ett bra arbete och att erbjudandet 
kan vara en del i möta åtaganden i ”Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 
2020–2026”. 
 
Den tidigare bedömningen om att det är osäkert om Nynäshamns kommuninvånare nyttjar 
mottagningar i Stockholm, det ekonomiska läget och att arbetet med skyddsteam och att utveckla 
samarbetet med Manscentrum behöver prioriteras kvarstår. Utifrån de ekonomiska prioriteringar 
som förvaltningen behöver göra är bedömningen att det inte finns utrymme för att ingå i avtalet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att inte ingå avtal med Mikamottagningen, KAST och regionkoordinator. 

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar att bifall till det väckta ärendet som innebär att socialnämnden ingår i avtal 
med Mikamottagningen, KAST och regionkoordinator. 

Antonella Pirrone (KD), ordförande, och Anders Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut.  

Propositionsordning 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut mot bifall till Roland Juneruds (S) yrkande 

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt föreslagen propositionsordningen och finner att socialnämndens 
arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut att inte 
ingå avtal med Mikamottagningen, KAST och regionkoordinator. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0181/000-5 
Mika KAST erbjudande Stockholms stad 
Skrivelse om Mika och Kast mottagning från Socialdemokraterna 
Tjänsteskrivelse MIKA/KAST 
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Skickas till 
Akten 
Registrator Storsthlm 
Stockholm stad, Socialförvaltningen 
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§ 17/21 SON/2021/0064/059-2 

Samverkansavtal mellan Nynäshamns kommun och 
Haninge/Nynäshamns Brottsofferjour 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner avtalet och ger 
förvaltningschef i uppdrag att underteckna avtal med Haninge/Nynäshamn Brottsofferjour för 
perioden 2021—2023-12-31. 

Ärendet 
Ett nytt avtal mellan Nynäshamns kommun och ideella föreningen Haninge/Nynäshamns 
brottsofferjour är framtaget. 2018 gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att se över gällande 
avtal så att det anpassas till 4 kronor/invånare. Ärendet har försenats på grund av arbetsbelastning 
inom verksamheten. Socialförvaltningen anser att det arbete som Haninge/Nynäshamns 
brottsofferjour utför är av stor betydelse för att tillgodose behov av stöd och hjälp hos personer i 
Nynäshamns kommun som utsätts för brott. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner avtalet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner avtalet och ger förvaltningschef i uppdrag att underteckna avtal med 
Haninge/Nynäshamn Brottsofferjour för perioden 2021—2023-12-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0064/059-1 
Samverkansavtal mellan Nynäshamns kommun och ideella föreningen Haninge/Nynäshamns 
Brottsofferjour   
Tidigare avtal SON_2021_0001_059-3 Avtal mellan Nynäshamns kommun och Haninge-Nynäshamns 
brottsofferjour 1118473_1_1 
Verksamhetsberättelse 2019 Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn 
Verksamhetsplan 2020 Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn 
Årsmötesprotokoll 
Revisionsberättelse 

Skickas till 
Akten 
Haninge Nynäshamns brottsofferjour 
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§ 18/21 SON/2020/0166/001-5 

Uppföljning av internkontrollplan för socialnämnden i 
Nynäshamns kommun 2020 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner uppföljningen av 
internkontrollplan 2020 efter vissa redaktionella ändringar och med tillägget om när uppföljning ska 
ske vid genomgång av rutin. 

Protokollsanteckning 
Förvaltningen återkommer till socialnämnden med muntliga förtydligande om internkontrollplanen.  

Ärendet 
Den 15 september 2009 antog socialnämnden den interna kontrollplanen avseende socialnämndens 
verksamheter. Internkontroll definieras som en process där såväl politisk och professionell ledning 
som all personal samverkar. Processen är utformad för att nå följande mål:  
 
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.  
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig internkontroll. De 
delar som främst rör ekonomi följs upp av ekonomiavdelningen i deras internkontrollplan. 
Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive 
verksamheter (kommunallagen respektive aktiebolagslagen).  
I socialnämndens internkontrollplan framgår vad som ska kontrolleras, av vem och när det ska 
redovisas till nämnden. Vidare framgår resultat och eventuella åtgärder.  
 
Socialnämnden fattade 2020-10-27 (§ 129) beslut om internkontrollplan 2020. Denna har nu följts 
upp av socialförvaltningen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2020.  

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut efter muntliga förtydligande till 
nämnden och vissa redaktionella ändringar. 

Anders Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget om när ska 
uppföljning ske vid genomgång av rutin och vissa redaktionella ändringar. 

Propositionsordning 
Bifall mot avslag till förvaltningens förslag till beslut efter vissa redaktionella ändringar och med 
tillägget om när uppföljning ska ske vid genomgång av rutin. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt föreslagen propositionsordning och finner att socialnämndens 
arbetsutskott föreslår att socialnämndens ska besluta att bifalla förvaltningens förslag till beslut att 
godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2020 efter vissa redaktionella ändringar och med 
tillägget om när uppföljning ska ske vid genomgång av rutin. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0166/001-5 
Uppföljning av internkontrollplan för socialnämnden i Nynäshamns kommun 2020    

Skickas till 
Akt 
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§ 19/21 SON/2020/0192/001-5 

Remissvar hyressättning LSS-boende 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att: 

1) ge avdelningschef för myndigheten för äldre och funktionshinder Mikael Landberg fullmakt 
att upprätta och/eller revidera förhandlingsordningar avseende samtliga fastigheter inom 
socialförvaltningen, med Hyresgästföreningen i region Stockholm. 

2) ge avdelningschef för myndigheten för äldre och funktionshinder Mikael Landberg fullmakt 
att utifrån en upprättad förhandlingsordning förhandla lägenhetshyra för Trehörningens 
gruppbostad.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Roland Junerud (S) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet 
Ärendet gällande utredning hyressättning för lägenheter LSS-boende återremitterades vid nämnden 
2020-12-15 för att reda ut oklarheter kring förhandlingsordning. 

Socialförvaltningen har haft kontakt med Hyresgästföreningen i region Stockholm för att reda ut 
huruvida det finns en förhandlingsordning mellan parterna (Nynäshamns kommun och 
Hyresgästföreningen) och även ta reda på vilken formalia som gäller vid nyproduktion för 
hyresrätter avseende bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade).  

Socialförvaltningen har funnit att en förhandlingsordning behöver upprättas mellan parterna samt 
att en hyresförhandling behöver genomföras.  

I socialnämndens reglemente framgår följande: ”Bostadsfrågor 10 §, Socialnämnden ansvarar för 
upplåtelse och uppsägning gentemot hyresgäst av bostadslägenheter som miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden anvisar för socialnämndens verksamhet samt svarar för övriga 
hyresgästkontakter i dessa fall.” Ansvaret för upplåtelse enligt reglementet finns inte reglerat i 
socialnämndens delegationsordning.  

Vid dialogen med Hyresgästföreningen framkom att Nynäshamns kommun saknar vissa 
förhandlingsordningar samt behov av att revidera vissa förhandlingsordningar för 
socialförvaltningens andra fastigheter. Det har även framkommit att hyressättningsavgifterna 
avseende fastigheterna behöver ses över.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

1) ge avdelningschef för myndigheten för äldre och funktionshinder Mikael Landberg fullmakt 
att upprätta och/eller revidera förhandlingsordningar avseende samtliga fastigheter inom 
socialförvaltningen, med Hyresgästföreningen i region Stockholm. 

2) ge avdelningschef för myndigheten för äldre och funktionshinder Mikael Landberg fullmakt 
att utifrån en upprättad förhandlingsordning förhandla lägenhetshyra för Trehörningens 
gruppbostad.  

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar att socialnämnden ska ge Mikael Landberg i uppdrag att ta fram ett förslag 
på förhandlingsordning och återkomma med ett förslag till beslut i socialnämnden.  
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Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till Roland 
Junerud (S) yrkande. 

Propositionsordning 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut mot bifall till Roland Junerud (S) yrkande  

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt föreslagen propositionsordning och finner att socialnämndens 
arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut att  

1) ge avdelningschef för myndigheten för äldre och funktionshinder Mikael Landberg fullmakt 
att upprätta och/eller revidera förhandlingsordningar avseende samtliga fastigheter inom 
socialförvaltningen, med Hyresgästföreningen i region Stockholm. 

2) ge avdelningschef för myndigheten för äldre och funktionshinder Mikael Landberg fullmakt 
att utifrån en upprättad förhandlingsordning förhandla lägenhetshyra för Trehörningens 
gruppbostad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0192/001-4 
Beslut SON § 160, 2020-12-15 – Hyressättning LSS boende Utsikten 
Utredning av hyressättning för lägenheter LSS boende Utsikten 

Skickas till 
Akten 
Myndigheten för äldre och funktionshinder 
Funktionshinderområdet 
 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 14(22) 
Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-02-17  
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§ 20/21 SON/2021/0061/001-3 

Behovsanalys bostad med särskild service enligt LSS 
(servicebostad) 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott besluta att lämna tillbaka ärendet till förvaltningen för förtydligande 
innan nämnden enligt Bilaga A. 

Ärendet 
Socialnämnden har den 24 januari 2017 fattat beslut om ny bostad med särskild service men 
ärendet har inte aktualiserats i socialnämnden sedan dess. Förvaltningen har under åren fört 
diskussioner med fastighetsavdelningen och lokalstrateg om förvaltningens behov av boende i 
förhållande till den aktuella bostadsmarknaden i Nynäshamn. Enligt besked från lokalstrateg innebär 
nuvarande förslag att en servicebostad finns inräknad i Nynäshamnsbostäders nästa projekt som 
beräknades klart till 2023. Nynäshamnsbostäder har dock skjutit på det projektet och är nu beräknat 
genomföras först 2025. 

Senast socialförvaltningen öppnade en ny bostad med särskild service var 1995 och under åren efter 
det har det skapats tre bostäder inom det befintliga beståndet. Under våren 2020 har 
socialförvaltningen avvecklat Björkbackens gruppbostad på grund av höga kostnader enligt gällande 
avtal samt omfattande brister i fastighetsunderhåll.  Detta har lett till att förvaltningen har behövt 
göra externa boendeplaceringar. 

Syftet med att aktualisera ärendet om ny servicebostad är dels att tillgodose behovet av 
boendeplatser på hemmaplan i enlighet med lagstiftningen LSS dels att bromsa in kommunens 
kostnader för LSS-utjämningssystem. Kommunens kostnader till LSS-utjämningssystem har under de 
senaste åren ökat från 15 mnkr till 29 mnkr år 2020. Ökningen till utjämningssystemet beror på att 
antal beslut inom ramen för LSS, och kostnaden för verkställigheten, har minskat relativt andra 
kommuner vilket gör att Nynäshamn blir en allt större nettobidragsgivare till utjämningssystemet.  

Under 2020 har lokalstrateg på kommunstyrelseförvaltningen haft kontakt med Magnolia Bostad 
som bygger flerbostadshus i området Sjötelegrafen. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara 
den 1 november 2021, alternativt från den 1 maj 2021. Den 14 december informerar lokalstrategen 
att han har haft kontakt med Magnolia Bostad om att i deras bestånd hyra ut för en servicebostad. 
Den 16 december meddelas förvaltningen att Magnolia Bostad är intresserade av att få till en 
överenskommelse gällande den nya servicebostaden, kontraktet förväntas då börja löpa från den 1 
november 2021, alternativt från den 1 maj om Magnolia klarar att leverera bostäder från det 
datumet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

A - Acceptera kontraktsförslag per den 1 maj med Magnolia AB inklusive kostnad för tomhyra 
under 2021 
B - Acceptera muntligt kontraktsförslag per den 1 november med Magnolia AB under 
förutsättning att Magnolia AB godtar förslaget 
C - Med anledning av rådande budgetläge avvisa kontraktsförslaget med Magnolia AB i sin  
helhet 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, och Roland Junerud (S) yrkar att lämna tillbaka ärendet till 
förvaltningen för förtydligande innan nämnden enligt Bilaga A. 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0061/001-2 
Behovsanalys boende med särskild service 
Erbjudande om förhyrning i Telegrafen 17 

Skickas till 
Akten 
 
 
 

 

  



 
 

 

 1(1) 
Datum  
2021-02-17  

 

Upprättad av 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 

Roland Junerud (S), 2:a vice 
ordförande  

 

Bilaga till ärende § 20 Behovsanalys bostad med särskild 
service enligt LSS (servicebostad) 
Förtydligande som önskas: 

- Klargörande av kostnader  
Ärendet är lite svårt att läsa med olika kostnadsredovisningar, det skulle vara bra med en 
sammanfattning av vad det kostar efter att brukarna har betalt sin del och att det jämförs med de 
kostnader man har i dag. Samtidigt en redovisning på vad subventionskostnaden är. Önskvärt är ett 
förtydligande till det vi skall ta ställning till. Om vi skall ha tre alternativ så måste det preciseras 
bättre.  

- Det är oacceptabelt att nämnden ska ha ett muntligt förslag till överenskommelse som 
grund för sitt beslut. Ett förslag skall vara skriftligt för att kunna ta ställning till. 
 

- Vad finns det för gemensamhetsytor? 
 

- Vem betalar dessa ytor i så fall? 
 

- Hur ser villkoren ut i avtalet? 
 

- Var ligger lägenheterna (skuggsidan eller sol sidan) 
 

- Vad blir påverkan på utjämningssystemet? 
 

- Vilken målgrupp gäller dessa lägenheter? 

 

Vi behöver ytterligare utredning. Utredningen skall svara på att; 

1. det i internhyresavtalet tydliggörs att fyrhyrningsobjektet till alla delar uppfyller gällande 
funktionskrav som ställs för att objektet skall få tas i bruk för verksamheten, 

2. start av hyresperioden skall motsvarar vad förvaltningen menar är möjlig startdatum för 
verksamheten. 

 

 

Antonella Pirrone (KD)    Roland Junerud (S) 
Ordförande     2:a vice ordförande 



 

PROTOKOLL Sida 16(22) 
Socialnämndens arbetsutskott 
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§ 21/21 SON/2020/0008/000-11 

Statistikrapport över ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 § 
för fjärde kvartalet 2020 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
rapport till kommunfullmäktige.  

Ärendet 
Förvaltningen överlämnar en statistikrapport över alla gynnande beslut om bistånd enligt SoL 4 kap 
1 § som inte har verkställts inom tre månader från datumet för gynnande beslut till ansvarig 
tillsynsmyndighet, samt bistånd som har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 3 månader.   
 
Det kan finnas olika anledningar till att ett beslut inte verkställs. Svårigheter att hitta lämpliga 
kontaktpersoner eller kontaktfamiljer kan vara några exempel på orsaker. Den enskilde själv kan 
också välja att tacka nej till verkställighet av beslut för att avvakta ett nytt erbjudande om till 
exempel ledig plats i annan boendeform än den erbjudna. Skälen till varför besluten inte är 
verkställda ska inte uppges i denna rapport, men meddelas Inspektionen för vård och omsorg. 
 
Rapportering för fjärde kvartalet 2020 
Socialförvaltningen har 63 ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera för fjärde kvartalet 2020.  
Förvaltningen har 16 ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera för fjärde kvartalet 2020.  
 
Statistikrapport över uppgifterna (se bilaga) ska godkännas av nämnden och expedieras till 
kommunfullmäktige.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0008/000-9 
Bilaga statistikrapport ej verkställda beslut; kvartal 4 2020 

Skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige 
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§ 22/21 SON/2021/0046/001-2 

Ordförandeförslag om kostnadsfri avlösning i hemmet 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att under en period på två år 
införa en temporär ökning av de avgiftsfria avlösningstimmarna från 10 till 20 timmar, gällande de 
personer som inte har annan hjälpinsats från kommunen, och att utvärdera insatsen under våren 
2023 efter en muntlig konsekvensbeskrivning från förvaltningen på socialnämnden. 

Ärendet 
Under hösten har ordförande bett myndighet för äldre och funktionshinder o underlag för en 
kostnadsberäkning av utökning av avgiftsfria avlösningstimmar från dagens 10 till 20. Denna 
avgiftsfria insats erbjuds till personer som bor hemma, får hjälp och stöd i sin vardag av en anhörig 
och som inte har annan hjälpinsats från kommunen Insatsen innebär att de anhöriga som vårdar 
närstående får avlastning genom att hemtjänsten tillfälligt utför omvårdnaden såväl i hemmet som 
på annan plats.  

Utifrån detta har ordförande lagt ett ordförandeförslag om att utöka de avgiftsfria timmarna. 

Ordförandes förslag till beslut 
Ordförandes förslag till nämnden är att besluta: 
att under en period på två år införa en temporär ökning av de avgiftsfria avlösningstimmarna från 
10 till 20 timmar, gällande de personer som inte har annan hjälpinsats från kommunen, och att 
utvärdera insatsen under våren 2023. 

Yrkanden 
Roland Junerud (S) och Anders Karlsson (M) yrkar bifall till ordförandes förslag efter en muntlig 
konsekvensbeskrivning från förvaltningen på socialnämnden.  

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag om avgiftsfri avlösning i hemmet 
Svar till socialnämndens ordförande angående fråga om kostnadsfri avlösning i hemmet 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 23/21 SON/2021/0041/000-3 

Förslag från förvaltningen avseende Yrkesresan 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag att ansluta sig till Yrkesresan – ett 
nationellt kompetensutvecklingskoncept för socialtjänstens medarbetare.   

Ärendet 
Kompetensprogrammet Yrkesresan har utvecklats av Göteborgsregionen (GR) och började användas 
2017. Kompetensprogrammet blev snabbt uppskattat och används idag av 39 kommuner i västra 
Sverige. År 2018 fick Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett uppdrag av socialchefsnätverket att 
göra en förstudie om förutsättningarna att göra Yrkesresan tillgänglig för alla kommuner i en 
nationell utformning. I förstudien belystes såväl innehåll som organisatoriska, tekniska, ekonomiska 
och juridiska förutsättningar. Resultatet visade att det skulle vara möjligt att göra Yrkesresan till ett 
nationellt program. 
 
SKR har mot denna bakgrund bjudit in landets kommuner att ansluta till Yrkesresan – ett nationellt 
kompetensutvecklingskoncept för socialtjänstens medarbetare. Erbjudandet innebär att SKR 
kommer att utveckla den nationella Yrkesresan, under förutsättning att minst 60 procent av landets 
invånare omfattas av tjänsten. Erbjudandet innebär ett sjuårigt avtal och årliga fasta kostnader om 
minst 51 000 kr men som det ser ut kommer det troligen röra sig om minst det dubbla. Därutöver 
tillkommer rörliga kostnader om cirka 500-1250 kr per utbildningsdag och deltagare beroende på om 
mötena blir digitala eller fysiska (en utbildning beräknas ta 8-15 dagar fördelat på två år). 
Nynäshamns kommun behöver inkomma med sitt svar senast den 3 mars 2021. Kommunen kan 
välja att tacka nej nu för att ansluta sig senare. Kommunen kommer dock att debiteras för alla 
utvecklingskostnader.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag att ansluta sig till Yrkesresan – ett 
nationellt kompetensutvecklingskoncept för socialtjänstens medarbetare.   

Yrkanden 
Roland Junerud (S) och Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar att bifalla förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2021/0041/000-2 
Utskick från SKR om erbjudandet Yrkesresan 27 november 2020 
Bildspel Yrkesresan grund september 2020 

Skickas till 
Akten 
Sveriges kommuner och regioner 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

24/21 Balanslistan 
Olivia Gustafsson, nämndsekreterare/jurist, informerar om vilka ärenden som är nya på balanslistan 
och vilka ärenden som preliminärt planeras tas upp på nämnden 31 mars.   
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25/21 Information om dialogmöte med IVO 
Annette Ritari, avdelningschef, informerar om kommande dialogmöte med IVO och planerar 
förberedelser med arbetsutskottet.   
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26/21 Övriga informationsärenden 
Det fanns inga övriga informationsärenden.  
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Socialnämndens arbetsutskott 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

27/21 Övriga frågor 
Roland Junerud (S) anmäler följande övriga frågor inför socialnämnden: 

1. Roland Junerud (S) vill ha redovisning av följande saker på kommande nämnd angående 
Balder 

o Vad som händer på Balder 
o Uppdragsdirektivet till SBF 
o Kommunikationsplanen 
o Vilka förhandlingar som pågår 
o MBL förhandlingar  
o Tankar om volontärverksamhetens framtid 
o Ombyggnad av lokaler vi har  

 
Marlen Terrell, förvaltningschef informerar om att avtalet är uppsagt för omförhandling på grund av 
oskälig hyra. Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om att förhoppningen är att situationen för 
hemtjänsten och volontärerna kommer bli bättre. Förvaltningen förbereder en muntlig dragning på 
socialnämnden.  
 

2. Roland Junerud (S) vill ha en redovisning på kommande nämnd angående besparingskrav 
för de olika avdelningarna som planeras inför 2021.  

 
Marlen Terrell, förvaltningschef informerar övergripande om fördelning av budget och kommer med 
en mer detaljerad redovisning på kommande nämnd.  
 

3. Roland Junerud (S) vill ha en redovisning av hur kommunens behandlingsprogram för de 
som vill sluta slå är utformad.   

 

Socialförvaltningen återkommer med information på nämnden. 
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