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  Anslag 
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Fastställande av dagordning 

Socialnämndens arbetsutskott lägger till följande punkter på dagordningen 

- § 104 Uppdragsdirektiv för fördjupad analys av hemtjänst i egen regi  

 

Övriga punkter justeras utifrån ändringarna.  

 

Med dessa ändringar fastställer Socialnämndens arbetsutskott dagordningen.  
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§ 103/20 SON/2020/0229/042-3 

Verksamhetsplan 2021 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner verksamhetsplan för år 2021. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Roland Junerud (S) deltar inte i beslutet och återkommer med skriftliga synpunkter till förvaltningen. 

Ärendet 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan för 2021 i enlighet med mål och 
budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Arbetet har bedrivits i dialog med med chefer 
inom förvaltningen och nämndens ledamöter i form av en temadag.  
 
Förslaget till bokslut omfattar verksamhetsplan, inklusive fördelning av kommunbidraget och en 
investeringsplan samt en internkontrollplan.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsplan för år 2021. 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0229/042-2 
Socialnämndens verksamhetsplan 2021 
Bilaga 2  Åtgärdsområden utifrån socialnämndens verksamhetsområden 
Bilaga 3  Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från år 2020, 
med förslag till förändringar 
Bilaga 4  Internkontrollplan 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Avdelningschefer 
Akten 
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§ 104/20 SON/2020/0232/001-1 

Uppdragsdirektiv för fördjupad analys av hemtjänst i egen regi 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden tar del av uppdragsdirektivet efter 
arbetsutskottets förslag till korrigeringar och beslutar att lägga det till handlingarna.  

Protokollsanteckningar 
Socialnämndens arbetsutskott lämnar förslag på ändringar som förvaltningen tar med sig och 
justerar inför socialnämnden.   

Ärendet 
Socialnämnden beslutade 2020-09-29 att genomföra en fördjupad analys av hemtjänsten i egen 
regi. Förvaltningen har tagit fram ett uppdragsdirektiv som ska fungera som ett underlag vid 
uppstart av uppdraget och syftar till att ge såväl beställare och utredare så bra förutsättningar som 
möjligt i arbetet. Uppdragsdirektivet ska enligt socialnämndens beslut godkännas av socialnämnden.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av uppdragsdirektivet och beslutar att lägga det till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0232/001-2 
Uppdragsdirektiv för fördjupad analys av hemtjänst i egen regi 
Beslut SON § 109, 2020-09-29 - Utredning av hemtjänst i egen regi 

Skickas till 
Akten 
Äldreomsorgen, hemtjänsten egen regi 
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§ 105/20 SON/2020/0213/000-2 

Yttrande medborgarförslag porrfilter 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att lämna förvaltningens yttrande 
som sitt eget till kommunstyrelseförvaltningen. 

Ärendet 
Socialnämnden har tillsammans med till barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden remitterats medborgarförslaget Gör allmänna platser som kommunen ansvarar för 
och där barn vistas till ”porrfria zoner” att yttra sig över. Det inkom till Socialnämnden 2020-10-13 
och senaste dag för yttrandet inklusive protokollsutdrag är 2021-01-01. 
 
Ärendet har beretts genom samtal med ansvarig gruppchef inom Individ- och familjeomsorgen samt 
med digitaliseringsstrateg inom Kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Socialförvaltningen konstaterar att miljöer där barn vistas inom nämndens ansvarsområde är: 
   • Kontaktfamiljer 
   • Jourhem 
   • Familjehem 
   • HVB-hem 
   • SIS-hem 
   • Behandlingsskolor  
 
Socialförvaltningen anser att medborgarförslaget är bra och avser att genom kravställning 
säkerställa att miljöer där barn vistas i hemlika miljöer inom nämndens ansvarsområden blir porrfria 
zoner. 
 
Vidare ställer sig socialnämnden positiv till att kommunen inför en policy för att tydliggöra sitt 
ställningstagande i frågan.  

 
Socialförvaltningens förslag till yttrande redovisas i tjänsteutlåtandet.  

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

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

Roland Junerud (S) yrkar att lämna ärendet utan ställningstagande till nämnden eftersom 
handlingarna behöver kompletteras. 

Proposition 
Ordförande ställer bifall till förvaltningens förslag till beslut mot Roland Juneruds (S) yrkande och 
finner att socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden bifaller förvaltningens förslag till 
beslut att lämna förvaltningens yttrande som sitt eget till kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0213/000-1 
Medborgarförslag Gör allmänna platser som kommunen ansvarar för och där barn vistas till ”porrfria 
zoner”  
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Skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Akten 
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§ 106/20 SON/2020/0231/001-2 

Implementering av arbetsmarknadsinsatser riktade till 
nyanlända på Etableringscentrum efter projektavslut. 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att implementera 3 tjänster, 
utökning med 600 000 kr, enligt förslag 1. 

Ärendet 
Projekt Etableringscentrum startade sommaren 2018, och avslutas i mars 2021. Projektet 
medfinansieras med 67% av Europeiska socialfonden och 33% har finansierats av kommunala 
intäkter från Migrationsverket för mottagande av nyanlända. Årsbudget 2020 har varit 3 311 000 
kronor och kommunens del har utgjort cirka 1 100 000. Projektet har genomförts tillsammans med 
Haninge och Tyresö kommun.  
 
Inflödesmålet för Etableringscentrum Nynäshamn har varit 162 inskrivningar vilket uppnåddes i 
oktober 2020.  21 personer har varit återvändare. Återvändare är deltagare som skrivits ut ur 
projektet och som kommit tillbaka efter till exempel avslutad anställning, studier eller 
föräldraledighet. Under projekttiden har 130 deltagare skrivits ut ur projektet, 86% till arbete, 6% 
till studier 2% föräldralediga och 6% övriga. 
 
Etableringscentrum är ett metodutvecklingsprojekt där metoden förfinats under projekttiden. 
Arbetet med deltagarna utgår från kartläggning som leder till en arbetsmarknadspolitisk bedömning. 
Denna bedömning styr den individuella handlingsplanen, det vill säga vilka insatser som behövs för 
att personen ska nå sitt mål. Utifrån kartläggningen formuleras ett huvudmål som bedöms kunna 
nås inom projekttiden. Huvudmålet kan vara ett specifikt yrke eller en specifik utbildning som 
bedömts vara snabbaste vägen till egen försörjning. Även delmål som syftar till att nå huvudmålet 
formuleras. 
 
Totalkostnad för 4 olika scenarier samt kortfattad konsekvensanalys 
1 tjänst  
1 arbetsmarknadskonsulent. Kostnad ca 600 tkr årligen. Arbetsmarknadsinsatser för nyanlända i 
samma klientprocess som AUC (Instrument X och individuellt stöd mot arbetsmarknaden). 
Konsekvens av en tjänst är att projektets rustadelar och samhällsvägledning endast kan ges i 
begränsad omfattning.  
 
2 tjänster 
Alternativ a: 2 arbetsmarknadskonsulenter. Kostnad ca 1 200 tkr årligen. Som ovan avseende 
klientprocess. Rustadelar stärks, stöd mot arbetsmarknaden stärks, men samhällsvägledning kan 
endast ges i begränsad omfattning. 
Alternativ b: 1 arbetsmarknadskonsulent och 1 samhällsvägledare (med språkkompetens). Kostnad 
ca 1 100 tkr. Stöd mot arbetsmarknaden enligt alternativ 1 samt fullgod samhällvägledning.  
 
3 tjänster 
2 arbetsmarknadskonsulenter och 1 samhällsvägledare. Kostnad 1 700 tkr. Metoden kan 
implementeras i sin helhet. Begränsningar avseende ledning och styrning i 
implementeringsprocessen (eftersom ledningen då övergår till befintlig gruppchef som arbetar 50% 
på AUC). 
 
3,5 tjänster 
2 arbetsmarknadskonsulenter. 1 samhällsvägledare. 50% gruppchef. Kostnad ca 2 050tkr. Metoden 
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kan implementeras i sin helhet och stöd för implementering såväl som styrning och ledning fungerar 
fullt ut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att 
     1. implementering av 3 tjänster, utökning med 600 000 kr 
alternativt 
     2b. Implementering av 2 tjänster, ryms inom föregående års budgetram 
alternativt 
     2a. Implementering av 2 tjänster, utökning med 100 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0231/001-1 
Implementering av arbetsmarknadsinsatser riktade till nyanlända på Etableringscentrum (EtC) i 
Nynäshamn efter att projektet avslutas våren 2021. 

Skickas till 
Akten 
AUC 
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§ 107/20 SON/2020/0210/000-3 

Motion angående trygghetsvärdar 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som 
sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen. 

Ärendet 
Socialförvaltningen har fått en remiss från kommunstyrelseförvaltningen avseende en motion från 
socialdemokraterna i Nynäshamn, som berör införande av trygghetsvärdar i Nynäshamns kommun. 
Remissen är skickad till socialnämnden och ska vara besvarad senast 2020-12-23. 
 
I socialdemokraternas motion framgår att man anser att kommunen behöver arbeta mera med 
förebyggande arbete och trygghetsskapande åtgärder för att människor ska känna trygghet i det 
offentliga rummet. Man föreslår därför införande av kommunalanställda trygghetsvärdar. 
Socialförvaltningen har lämnat synpunkter på motionen och ställer sig positiv till ett införande 
under förutsättning att organisatorisk placering i kommunen utreds och att ekonomiska medel 
tillskjuts. Socialförvaltningens förslag till yttrande redovisas i tjänsteutlåtandet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar bifall till socialdemokraternas motion.  

Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 
Ordförande ställer bifall till förvaltningens förslag till beslut mot bifall till socialdemokraternas motion 

och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå att socialnämnden bifaller 
förvaltningens förslag till beslut att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0210/000-2 
Remiss-Motion inrätta trygghetsvärdar 

Motion-Inrätta trygghetsvärdar 

Skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akt 
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§ 108/20 SON/2020/0224/001-2 

Äldre- och anhörigcentrum 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att äldre- och anhörigcentrum 
finns kvar i sin nuvarande utformning, enligt förslag 2. 

Ärendet 
Med anledning socialförvaltningens ekonomiska situation inför budgetåret 2020 tog förvaltningen 
fram en åtgärdsplan för budget 2020 som presenterades för socialnämnden i januari (SON 2020-01- 
28, § 13/20). 
 
Socialförvaltningen fick i uppdrag av socialnämnden att löpande rapportera till nämnden för 
uppföljning. Ett av förslagen till åtgärd var att göra en bedömning av behovet av att ha kvar 
Rosengårdens äldre- och anhörigcentrum. Förvaltningen har nu tagit fram tre olika förslag till beslut 
med konsekvensbeskrivningar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att  
     1. Äldre- och anhörigcentrum avvecklas 
alternativt 
     2. Äldre- och anhörigcentrum finns kvar i sin nuvarande utformning 
alternativt 
     3. Äldre- och anhörigcentrum finns kvar i sin nuvarande utformning men med minskade  
           öppettider 

Yrkanden 
Roland Junerud (S) yrkar att äldre- och anhörigcentrum finns kvar i sin nuvarande utformning.  

Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar att äldre- och anhörigcentrum finns kvar i sin nuvarande 
utformning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0224/001-1 

Skickas till 
Akt 

Äldreomsorgen 
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§ 109/20 SON/2020/0192/001-2 

Hyressättning LSS boende Utsikten 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens föreslagna 
hyror för lägenheterna vid gruppbostaden på Utsikten.  

Ärendet 
Den 31 augusti flyttade Trehörningens gruppbostad från lokalerna på Rosengårdens vård- och 
omsorgsboende till nya lokaler i fastigheten Utsikten Hus D. De nya lokalerna omfattar sex 
lägenheter, gemensamhetsutrymmen samt personalutrymmen. På grund av förseningar i processen 
gällande hyressättning har brukarna i samband med inflyttningen inte erhållit någon ny hyra utan 
har behållit den hyra som de hade på gruppbostaden i Rosengårdens lokaler, vilken är 5146 
kr/lägenhet/månad.  
 
Med anledning av att hyressättning inte finns upptaget i socialförvaltningens delegationsordning 
krävs ett nämndbeslut. Vidare saknar förvaltningen en beräkningsmodell för hyressättning för 
boende enligt LSS.  
 
Denna utredning redovisar från vilka principer hyressättningen görs. Vidare belyser utredningen 
faktorer att ta hänsyn till vid hyressättning så som brukarnas betalningsförmåga och bostadsbidrag. 
Fakta har inhämtats från Utredningen av hyressättning på Nynäshamns kommuns vård- och 
omsorgsboenden samt boenden med särskild service enligt LSS. 
 
Gruppbostaden på Utsikten omfattar sex lägenheter samt gemensamma utrymmen såsom kök, 
vardagsrum, tvättstuga, skafferi och korridor/passage. I hyran ingår hushållsel och varmvatten. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens föreslagna hyror för lägenheterna vid gruppbostaden 
på Utsikten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutredning, SON/2020/0192/001-1 
Utredning av hyressättning för lägenheter vid LSS boende på Utsikten 

Skickas till 
Akten 

Funktionshinderområdet 
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§ 110/20 SON/2020/0219/004-5 

Gemensamt AU och temadag med BUN 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att: 
    1. Socialnämndens arbetsutskott har gemensamt arbetsutskott med barn- och  
        utbildningsnämndens arbetsutskott 
           - 17 mars kl. 10:30 
           - 12 maj kl. 10:30 
           - 8 september kl. 10:30 
           - 10 november kl. 10:30 
 
    2. Socialnämnden har gemensam temadag med barn- och utbildningsnämnden  
           - 13 oktober kl. 13:30 
 
    3. De dagar de gemensamma arbetsutskotten sammanfaller med datum för socialnämndens    
        arbetsutskott justeras tiden för socialnämndens arbetsutskott till 08:30.  

Ärendet 
Socialnämnden fattade 24 november 2020 beslut om sammanträdesplan för 2021. I 
sammanträdesplanen ingår inte gemensamma arbetsutskott (AU) eller gemensamma temadagar. 
Förvaltningen har i samråd med ordförande i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
tagit fram förslag på datum för fyra gemensamma AU och en gemensam temadag.  
 
Förslag på gemensamt AU 
          - 17 mars kl. 10:30 
          - 12 maj kl. 10:30 
          - 8 september kl. 10:30 
          - 10 november kl. 10:30 
 

Förslag på gemensam temadag 
          - 13 oktober kl. 13:30 
 
Eftersom att gemensamma AU sammanfaller med datum för socialnämndens AU vid tre tillfällen 
behöver tiden för de arbetsutskotten justeras så att de börjar 30 minuter tidigare: 
08:30-10:30 socialnämndens AU 
10:30-12:00 gemensamt AU 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
    1. Socialnämndens arbetsutskott har gemensamt arbetsutskott med barn- och  
        utbildningsnämndens arbetsutskott 
           - 17 mars kl. 10:30 
           - 12 maj kl. 10:30 
           - 8 september kl. 10:30 
           - 10 november kl. 10:30 
 
    2. Socialnämnden har gemensam temadag med barn- och utbildningsnämnden  
           - 13 oktober kl. 13:30 
 
    3. De dagar de gemensamma arbetsutskotten sammanfaller med datum för socialnämndens    
        arbetsutskott justeras tiden för socialnämndens arbetsutskott till 08:30.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0219/004-3 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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111/20 Balanslistan 
Olivia Gustafsson, nämndsekreterare/jurist, föredrar balanslistan.  

Annika Lund Lagerberg, utredare, diskuterar yttrande om maxtaxa med arbetsutskottet.   
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112/20 Övriga informationsärenden 
Det fanns inga övriga informationsärenden.   



 

PROTOKOLL Sida 17(17) 

Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-12-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

113/20 Övriga frågor 
Roland Junerud (S) lämnar in ett ärende till nämndsekreteraren.  
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