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Plats och tid Gyllenhjelm, Kommunhuset Strängnäs, kl. 17.00- 
20:52 med ajournering kl. 19:20-19:42 

   

Paragrafer §§ 140-148, 150-165. 
  

Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. 

Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. 
Övriga deltagande Se deltagarlista på nästa sida. 
  

Utses att justera Georg Lagerstedt Örsbäcken (C) 
  

Justeringens plats och tid Digital justering 2021-11-02. 
  

Underskrifter Sekreterare Cecilia Läräng Westerlund  

 Ordförande Bodil Mellgren (S) 

 Justerande Georg Lagerstedt Örsbäcken (C) 

BEVIS OM TILLGÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 

Organ Socialnämnden  
  
Sammanträdesdatum 2021-10-27  
  
Datum för tillkännagivande 2021-11-03 
  
Datum för nedtagning av 

tillkännagivande 

2021-11-25 

  
Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret  
  

Tillkännagivet av Cecilia Läräng Westerlund 
 

 

Utdragsbestyrkande   
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Innehållsförteckning 

§ Ärende Diarienummer 
140 Distansdeltagande  
141 Information - Närvarande på distans  
142 Fastställande av föredragningslistan och 

anmälan av övriga frågor 
 

143 Sekretessärende - Beslut om överflyttning av 
vårdnad 

 

144 Sekretessärende - Beslut om särskilt förordnad 
vårdnadshavare 

 

145 Sekretessärende - Beslut om särskilt förordnad 
vårdnadshavare 

 

146 Sekretessärende - Återtagande av beslut gällande 
vårdnadsöverflytt 

 

147 Information om Upphandling av 
omsorgsoperatör på nytt särskilt boende för 
äldre i Södra stadsskogen. 

 

148 Fördelning av föreningsbidrag inom 
socialkontorets verksamhetsområde för år 2022 

SN/2021:1 

150 Förstudie - Konkurrensutsättning av hemtjänst SN/2021:119 
151 Riktlinje för hemtjänst i Strängnäs kommun SN/2021:350 
152 Kostnad för digitala inköp SN/2021:426 
153 Information om resultat av 2021 års 

internkontroll 
 

154 Verksamhetsplan för socialnämnden 2022-2024 SN/2021:240 
155 Motion från Catharina De Geer (KD) och Pia 

Steensland (KD) om insatser för att förebygga 
och bryta ofrivillig ensamhet hos äldre 

SN/2020:777 

156 Medborgarförslag om inkomstuppgift för avgifter 
inom socialtjänst och hemsjukvård 

SN/2021:273 

157 Motion från Catharina De Geer (KD) om 
kartläggning av behovet av en ungdomsjour i 
Strängnäs kommun 

SN/2021:277 

158 Sammanträdesplanering för socialnämnden 
2022 

SN/2021:523 

159 Information från ordförande  
160 Information från socialchefen  
161 Statistik SN/2021:4 
162 Ärendebalanslista  
163 Delegationsbeslut  
164 Meddelandeärenden  
165 Övriga frågor  
   

  



               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-10-27  

3/46 
 

Justerandes sign 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Deltagarlista 
 
Beslutande Notering 
Bodil Mellgren (S), ordf.  
Mikael Lagergren (M), 1:e vice ordf.  
Georg Lagerstedt Örsbäcken (C), 2:e vice 
ordf. 

 

Inger Jansson (M)  
Thore Berggren (M)  
Ingemar Lund (S)  
Lena Kanevåg (S)  
Maj-Britt Magnusson (S)  
Merja Kylmämaa (V)  
Christoffer Sonesson (KD)  
Maud Richthoff (SD)  

 
  

Ersättare 
Kerstin Stuart (M)  
Peter Hellsten (S)  
Ann Vikström (KD)  
Haakon Hansen (SD)  

 
Deltagare på distans 

Birgitta Wennerberg (L)  
  

 
Övriga 

Karin Krönenstedt, socialchef  
Cecilia Läräng Westerlund, 
nämndsekreterare 

 

Tobias Rundström, gruppledare  
Burim Gashi, chef för administrativa 
enheten 

 

Eva Brundin, familjerättssekreterare §§ 143-145 
Henrik Ekerot, enhetschef mottagnings- 
och familjeenheten 

§§ 146 

Ida Okten Eriksson, upphandlare § 147 
Carin Berglund, utvecklare § 148 
Camilla Nguyen, verksamhetsutvecklare 
Myndighet 

§§ 150-152 

Tobias Bohm, verksamhetskontroller § 153 
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SN § 140       Dnr SN/2021:93-002 
       
Distansdeltagande  
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att 
 

1. ledamoten Birgitta Wennerberg (L) medges möjlighet att delta vid 
sammanträdet på distans utan att anses närvarande i kommunallagens 
mening, via Teams, med möjlighet följa sammanträdet och att delta i 
överläggningar, men utan möjlighet att delta i beslut.  

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
socialnämndens beslut. Beslutet är enhälligt. 
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SN § 141         
 
Information – närvarande på distans 
 
Ingen ledamot deltar på distans och är beslutsför.  
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SN § 142  
 
 
Föredragningslista, anmälan av övriga frågor 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan utan några ändringar.  
 
 
Anmälan av övriga frågor 
 
Thore Berggren (M) anmäler en övrig fråga gällande Vårdförbundet Sörmland.  
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SN § 143         
 
Sekretessärende - Beslut om överflyttning av vårdnad 
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SN § 144         
 
Sekretessärende - Beslut om särskilt förordnad 
vårdnadshavare 
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SN § 145          
 
Sekretessärende - Beslut om särskilt förordnad 
vårdnadshavare 
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SN § 146          
 
Sekretessärende - Återtagande av beslut gällande 
vårdnadsöverflytt 
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SN § 147 
 
Upphandling av omsorgsoperatör på nytt särskilt boende 
för äldre i Södra stadsskogen 

Ida Okten Eriksson, upphandlare, informerar nämnden om processen gällande 
upphandling av omsorgsoperatör på nytt särskilt boende för äldre i Södra 
stadsskogen. Nämnden tar del av informationen och den läggs till handlingarna.  
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SN § 148         Dnr SN/2021:1-805 
 
Fördelning av föreningsbidrag inom socialkontorets 
verksamhetsområde för år 2022 
 
Beslut  
 
Socialnämnden beslutar att 
 

1. för verksamhetsår 2022 bevilja ansökningar om föreningsbidrag enligt 
nedan förteckning: 
 

Förening Bidrag (kr)  
FUB Eskilstuna/Lekoteket 53 000 
FUB Strängnäs 50 000 
RSMH Strängnäs 50 000 
Strängnäs Internationella 
kvinnoförening (IKF) 250 000 

Starka händer 130 000 
Brottsofferjouren 100 000 
Kvinnojouren Måna 170 000 

Beviljad summa 803 000 

 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
nämndens beslut.   
 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden lämnar bidrag till föreningar vilka bedriver verksamheter i 
Strängnäs kommun som är förenliga med socialtjänstens mål och inriktning. 
Föreningarnas verksamheter ska förebygga, komplettera, stödja och/eller ersätta 
socialkontorets insatser.  
Verksamheter som är särskilt viktiga att stödja är sådana som organiserar och 
aktiverar människor som behöver särskilt stöd för att klara ett självständigt och 
värdigt liv. 
 
Ansökningarna har behandlats i enlighet med de grundläggande kriterier som 
framgår av bidragspolicy för Strängnäs kommun beslutad av Kommunfullmäktige 
2014-03-24 § 31 och ”Riktlinjer för bidrag till föreningar ” beslutade av 
socialnämnden 2011-05-17. 

Ansökningar 
För verksamhetsår 2022 har det inkommit nio ansökningar om föreningsbidrag 
från: Somaliska kulturföreningen, FUB Strängnäs, (För barn, unga, vuxna med 
utvecklingsstörning), FUB Lekoteket (För barn, unga, vuxna med 
utvecklingsstörning), IKF ( Strängnäs Internationella kvinnoföreningen), Starka 
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händer, BOJ (Brottsofferjouren) , RSMH (Riksförbundet för social och mental 
hälsa) Strängnäs ,BRIS (Barnens rätt i samhället) samt Kvinnojouren Måna.  Åtta 
av ansökningarna har inkommit innan ansökningstidens utgång. En av 
ansökningarna, den från BRIS ( Barnens rätt i samhället) inkom efter 
ansökningstidens utgång.  
 
Ansökningssummor för verksamhetsåret 2022:  
 

Förening kronor 
FUB Eskilstuna/Lekoteket 110 000 
FUB Strängnäs 100 000 
RSMH Strängnäs 100 000 
Strängnäs Internationella 
kvinnoförening (IKF)  380 746 

Starka händer 275 000 

Brottsofferjouren   150 000 

Kvinnojouren Måna 235 000 

Summa 1 350 746 

 
Det finns 803 000 kronor budgeterat för föreningsbidrag inom socialkontorets 
verksamhetsområde 2022. 
 
Förslag till avslag: 
Somaliska kulturföreningen inkom med ansökan 2020-11-08. Information om 
ansökningstider, förfrågan om ansökan avsåg 2021 eller 2022, samt begäran om 
komplettering tillsändes föreningen 2020-11-17. Inget svar eller komplettering har 
inkommit. Socialnämnden föreslås därför avslå ansökan då det inte finns 
tillräckligt underlag för beslutsfattande. 
 
BRIS (Barnens rätt i samhället) inkom med ansökan 2021-09-02. Socialnämnden 
föreslås avslå ansökan då ansökan inte kommit in i tid, samt att föreningen inte har 
sitt säte i Strängnäs kommun vilket är ett krav enligt riktlinjerna. 
 
Ekonomiska tillgodohavanden hos de föreningar som sökt 
bidrag: 
 

Förening kr  
FUB Eskilstuna/Lekoteket 370 958 
FUB Strängnäs 264 069 
RSMH Strängnäs 13 756 
Strängnäs Internationella kvinnoförening 
(IKF) 27 158 

Starka händer Balansräkning ej 
upprättad 

Brottsofferjouren 159 183 
Kvinnojouren Måna 75 275 
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Enligt riktlinjer ska föreningar med tillgodohavanden över 200 000 kronor  
särskilt granskas, och motivering till överskottet redovisas.  
 
Föreningen FUB Eskilstuna/Lekoteket motiverar sitt överskott med att man avsatt 
en buffert för lönekostnader för en anställd som varit sjukskriven en längre tid. 
Föreningen har under det gångna verksamhetsåret haft ett ökat antal besökanden 
och haft ett stort svinn på leksaker som måste ersättas. Man har haft ett ökat antal 
ärenden under året. Totalt 157 barn varav 22 från Strängnäs 2021. En ökning med 
fem barn från Strängnäs kommun jämfört med året innan. 
 
Föreningen FUB Strängnäs motiverar sitt överskott med att man inte kunnat 
genomföra de aktiviteter som man normalt gör under corona epidemin. Det gör att 
ett överskott ackumulerat sig. När restriktionerna lättat kommer man att återuppta 
de aktiviteter man brukar ha på programmet, exempelvis körövningar och 
konserter, utflykt till Allsång på Skansen och discodans. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen 
Förslag till fördelning av föreningsbidrag ryms inom budgeten för föreningsbidrag 
för verksamhetsår 2022.  
 
Barnperspektiv 
De föreningar som erhåller föreningsbidrag förbinder sig att beakta 
barnperspektivet i sin verksamhet. 
 
Uppföljning 
Redovisning av hur bidraget utnyttjas sker genom föreningens 
verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning i samband med ansökan om 
2023 års föreningsbidrag. Redovisning ska utformas så att det framgår hur 
föreningen uppnått de mål och syften som överenskommits.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Fördelning av föreningsbidrag inom socialkontorets 
verksamhetsområde för år 2022, 2021-08-11 
Bilaga - Förslag på fördelning av föreningsbidrag 2022, 2021-09-29 
Bilaga- Information angående socialkontorets översyn av hanteringen av 
föreningsbidragen 2021-09-29 
Bilaga -Bidragspolicy för Strängnäs kommun KF 2014-03-24 
Bilaga- Riktlinjer för bidrag till föreningar SN 2011-05-17 
 
Beslutet skickas till: 
Sökande föreningar 
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SN § 150        Dnr SN/2021:119-790 
 
Förstudie - Konkurrensutsättning av hemtjänst 
 
Beslut  
 
Socialnämnden beslutar att 
 

1. godkänna förstudien, daterad 2021-02-24 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

2. avveckla lagen om valfrihetssystem (LOV) 

3. ge socialnämnden uppdrag att upphandla en privat hemtjänstleverantör 
enligt LOU 

 
4. en komplettering görs som lyfter resonemang samt för- och nackdelar kring 

olika val gällande upphandlingsfördelningen mellan kommunal samt privat 
hemtjänstaktör/hemtjänstaktörer. 

 

 
Yrkanden 
Christoffer Sonesson (KD) och yrkar återremiss gällande att-sats 1 i liggande 
förslag. 
 
Maud Richthoff (SD) yrkar bifall till Christoffer Sonesson (KD) återremissyrkande 
gällande att-sats 1. 
  
Christoffer Sonesson (KD) yrkar på bordläggning gällande att-sats 2-3 i liggande 
förslag.   
 
Thore Berggren (M), Merja Kylmämaa (V) Mikael Lagergren (M) och Maj-Britt 
Magnusson (S) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Georg Lagerstedt Örsbäcken (C) yrkar på följande ändring av att-sats 3: 
Ge socialnämnden i uppdrag att upphandla hemtjänst i enlighet med LOU. 
 
Georg Lagerstedt Örsbäcken (C) yrkar på följande tillägg: 
4. En komplettering görs som lyfter resonemang samt för- och nackdelar kring 
olika val gällande upphandlingsfördelningen mellan kommunal samt privat 
hemtjänstaktör/hemtjänstaktörer.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar socialnämnden om att-sats 1 i liggande förslag ska avgöras idag 
eller återremitteras och finner att att-sats 1 i liggande förslag ska avgöras idag.  
 
Ordföranden frågar socialnämnden om att-sats 2-3 i liggande förslag ska 
bordläggas eller avgöras idag och finner att att-sats 2-3 i liggande förslag ska 
avgöras idag.  
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Ordföranden ställer bifall till att-sats 3 i liggande förslag mot bifall till Georg 
Lagerstedt Örsbäckens (C) ändringsyrkande gällande att-sats 3 och finner att 
socialnämnden bifaller att-sats 3 i liggande förslag.  
 
Omröstning begärs och följande voteringsproposition godkänns: Den som röstar 
för bifall till Georg Lagerstedt Örsbäckens (C) ändringsyrkande gällande att-sats 3 
röstar JA och den som röstar för bifall till att-sats 3 i liggande förslag röstar NEJ.  
 
JA röstar Georg Lagerstedt Örsbäcken (C).  
 
NEJ röstar Bodil Mellgren (S), Mikael Lagergren (M), Inger Jansson (M) Thore 
Berggren (M), Ingemar Lund (S), Lena Kanevåg (S), Maj-Britt Magnusson (S) och 
Merja Kylmämaa (V).  
 
AVSTÅR gör Christoffer Sonesson (KD) och Maud Richthoff (SD).  
 
Med siffrorna 1 JA, 8 NEJ och 2 AVSTÅR finner ordföranden att socialnämnden 
bifaller att-sats 3 i liggande förslag.  
 
Ordföranden ställer avslag mot bifall till Georg Lagerstedt Örsbäckens (C) 
tilläggsyrkande och finner att socialnämnden bifaller förslaget.  
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun beslutade i juni 2010 att lag (2008:962) 
om valfrihetssystem (LOV) ska tillämpas inom tjänstekategorin hemtjänst enligt 3 
kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).  
 
Valfrihetsystemet infördes 2012. Ett valfrihetsystem utan ett aktivt deltagande från 
brukare.  Efter snart 10 år av valfrihetsystemet LOV noteras att antalet privata 
hemtjänstutförare att välja mellan har minskat samt antalet brukare som nyttjat 
sin möjlighet till att byta utförare har varit få. Det är viktigt att hemtjänsten har 
god och jämn kvalitet så att brukaren kan få stöd och fortsätta levas den valda 
livsstilen och känna trygghet.  En förändring av hemtjänsten i Strängnäs från lag 
om valfrihet (LOV) till ett system som utifrån lagen om offentlig upphandling 
(LOU) skulle innebära att brukares möjlighet att välja hemtjänstutförare 
försvinner. Då många brukare i Strängnäs kommun redan nu valt att inte nyttja 
valfriheten till sin fullo innebär en övergång från valfrihetsystemet LOV till 
upphandling enligt LOU ingen större omställning för nämndens hemtjänstbrukare.  
 
Valet av utförare i Strängnäs gäller endast för hemtjänst under dagtid. 
Larmutryckningar och hjälp under natten utförs av en kommunal utförare. Med ett 
system utifrån upphandling enligt LOU skulle även larmutryckningar inkluderas. 
Detta skulle innebära en ökad kontinuitet för brukarna.  
Sedan införande av valfrihetsystemet har nämnden fått en ökad kostnad för 
utförandet av hemtjänsten. Flertal försök till effektiviseringar och 
omorganiseringar har gjorts under åren för att få lägre kostnader.  
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Bredning  
Utredaren har genom en omvärldsbevakning och kontakt med SKR:s 
nätverksgrupper kommit i kontakt med kommuner som har genomfört eller har 
beslutat om att avveckla LOV och istället upphandla hemtjänstutförare enligt LOU. 
Utredaren har under förstudien intervjuat representanter och granskat 
förfrågningsunderlag och rapporter från andra kommuner.  
Utredaren har även haft en dialog med Seniorrådet angående uppdraget från 
socialnämnden.  
 
Utredaren har informerat ledningen och cheferna både den kommunala och 
privata hemtjänstutförarna om nämndens uppdrag.   
 
Erfarenheter från andra kommuner 
Flertal kommer ser över sitt valfrihetsystem och försöker hitta ett sätta att 
effektivisera organisationen kring hemtjänsten. Allt fler kommuner ser över 
möjligheten att avveckla valfrihetsystemet och istället upphandla enligt lagen om 
offentligt upphandling LOU.  
En kort beskrivning av fyra kommuner som har valt att upphandla enligt LOU 
presenteras i förstudien.  
Även skillnaderna mellan systemet LOV och LOU presenteras i förstudien.  
 
Sammanfattning förstudie 
Strängnäs kommun och socialnämnden har sedan införandet av valfrihetsystemet 
2012 genomfört flertal omorganisationer inom hemtjänstens verksamheter för att 
öka kvalitén och minska på kostnaderna inom den kommunala 
hemtjänstverksamheten.  
 
Nämnden har en högkvalitet hos både kommunala och privat hemtjänstutförare, 
dock har kostnaderna för den kommunala hemtjänsten ökat sedan införandet av 
valfrihetsystemet. Ersättningen som hemtjänstutförandet erhåller täcker inte alla 
kostnader för utförandet av hemtjänsten. Majoriteten av de privat utförare som har 
avvecklat sina verksamheter har haft svårt att bära sin egen ekonomi och haft svårt 
att gå runt på ersättningen som de får av nämnden.  
Omorganisationerna har inte lett till minskade kostnader eller ökade kvalitén inom 
hemtjänsten. Det har endast resulterat i ökade kostnader och samma höga kvalité.  
 
Strängnäs kommun har en av de högsta kostnader per hemtjänsttagare i hela 
landet. Strängnäs har den nästa högsta kostnader per hemtjänsttagare i jämförbara 
kommun.  
 
Förstudien förslag 
Utredaren har kommit fram till att en upphandling enligt LOU skulle gynna och 
effektivisera verksamheten. En upphandling enligt LOU och en kravställning som 
fokusera på kvalitén inom hemtjänsten skulle innebär en minskad administration.  
 
Upphandling enligt LOU: 

• en privat hemtjänstutförare 



               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-10-27  

18/46 
 

Justerandes sign 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

• förenkla ersättningsmodellen, fast årsersättning 
• upphandla 50 % av volymen  
• leverantören svara på larm inom sitt geografiska område 
• utveckla nuvarande organisation för kvalitetsuppföljning  
• kommunens HSL organisation behåller ansvaret för delegerad hälso- och 

sjukvård  
 
Förslaget innebär att den kommunala utföraren är verksamma och har ett mindre 
geografisk område. Detta ger större utrymme för att ökar brukarfokusen och 
kvalitén inom den kommunala hemtjänsten och bibehålla kvalitetskraven på den 
upphandlade leverantören.   
 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Målet med förslaget är att det ska öka kvalitén och minska kostnaderna inom 
hemtjänsten.  
Förslaget kan innebär en kostnadsreducering för nämnden, till följd av minskade 
administrativa kostnaderna och ett mindre geografiska område samt minskad 
volym för den kommunala hemtjänsten.  
Att upphandla 50 % av volymen innebär en kostnadsreducering på ca 3,2 miljoner.  
Beräkningarna är exklusive minskade lokalkostnader och minskade 
personalkostnader. Procentinsatsen är exklusive beställda och utförda 
hemtjänsttimmar under natten. Det innebär att den totala besparingen för alla 
verksamheter som berörs är högre än 3,2 miljoner.  
En förenklad ersättningsmodell kommer att tas fram innan upphandlingen enligt 
LOU.  
 
Barnkonsekvenser 
Förslaget innebär inga konsekvenser för barnen. En leverantör som upphandlas 
enligt LOU har fortfarande samma krav på att beakta barnperspektivet som 
leverantörer inom LOV systemet. Utförare av hemtjänst betraktar alltid 
barnperspektivet då det kan finnas barn hos individerna som är i behov av 
hemtjänst.  
 
Övriga konsekvenser  
Beslutet medför konsekvenser för medarbetarna inom hemtjänsten i form av nya 
geografiska hemtjänstområden och eventuellt en ny arbetsgivare för anställda 
inom den privata hemtjänsten. Som följd av beslutet kan det uppstå ett behov av en 
organisationsjustering inom den kommunala hemtjänstverksamheten.  
 
 
Uppföljning 
Uppföljning sker kontinuerligt under annonseringen och uppföljning av godkända 
utförare sker systematisk under avtalstid.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Konkurrensutsättning av hemtjänst, 2021-04-15 
Förstudie - Konkurrensutsättning av hemtjänst, 2021-02-24 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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SN § 151         Dnr SN/2021:350-003 
 
Riktlinje för hemtjänst i Strängnäs kommun 
 
Beslut  
 
Socialnämnden beslutar att 

1. anta Riktlinjer för hemtjänst daterade den 4 oktober 2021 att börja gälla 
från och med 1 december 2021. 

2. från och med den 1 december 2021 upphäva Riktlinje för hemtjänst i 
Strängnäs kommun, dnr SN/2020:33.  

 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
nämndens beslut.   
 
Bakgrund 
Riktlinjer beskriver hur socialnämnden inom ramen för sitt uppdrag enligt 
kommunallagen och socialtjänstlagen (SoL) verkar för att enskilda 
kommuninvånare med hjälpbehov ska få möjligheter att leva och bo självständigt 
under trygga förhållande och uppnå en skälig levnadsnivå. 
 
Syftet med riktlinjen är att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar av rätten 
till bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL).  
 
Socialnämnden beslutade 2018 om Riktlinje – ”Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete” (SN/ 2018:361 – 003).  
Det kan i korthet beskrivas att kvalitetsledningssystemet syftar till att ge en 
organisatorisk struktur för att på ett systematiskt och fortlöpande sätt utveckla och 
kvalitetssäkra socialkontorets verksamheter. Arbetet med det utgår från våra 
huvudprocesser och övergripande styrdokument och lagar. Att utgå från processer 
i stället för funktioner är en framgångsfaktor när ett ledningssystem byggs upp. 
Kvalitetsledningssystemet bidrar till att tydliggöra olika roller, ansvar och 
funktioner. 
 
De dokument som ska finnas i ledningssystemet ska ha en vägledande karaktär, 
vilket innebär en förflyttning från detaljerade riktlinjer och rutiner. Agerandet i 
mötet med den enskilde brukaren kan inte och bör inte standardiseras.  
 
Dokumenten i ledningssystemet är indelade i tre hierarkier; 
Riktlinje skall svara på: syftet, ”varför”, vilka gäller den för? Detta ska uppnås, Vad, 
önskade prestationer och/ eller effekter.  
 
Rutin skall svara på: Syftet, ”varför”, vilka den gäller för, så ska genomförandet ske, 
Hur? Resurser och/eller aktiviteter. 
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Anvisning skall svara på: syftet, ”varför”, vilka gäller den för? Hur? Resurser och/ 
eller aktiviteter. 
 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Beslutet medför att verksamheterna kan börja jobba ännu mer mot digitalisering 
och utveckling av nya arbetssätt som i längden innebär en ekonomisk besparing. 
  
Barnkonsekvenser 
Beslutet medför inga konsekvenser för barnen i hushållet. Utförare av hemtjänst 
betraktar alltid barnperspektivet då det kan finnas barn hos individerna som är i 
behov av hemtjänst.  
 
Uppföljning 
Riktlinjerna revideras vid behov. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Riktlinje för hemtjänst i Strängnäs kommun, 2021-10-01 
Styrdokument, Riktlinjer för hemtjänst i Strängnäs kommun, 2021-10-04 
 
Beslutet skickas till 
- 
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SN § 152         Dnr SN/2021:426–059 

Kostnad för digitala inköp 

Beslut  
 
Socialnämnden besluta att 

1. eventuella merkostnader för hemleverans från digitala inköp ingår i 
maxtaxan 

 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
nämndens beslut.   

Beskrivning av ärendet 
Avgifter för hemtjänst, dagverksamheter och särskilt boende regleras i 
socialtjänstlagen (2001:453), 8 kap, §§ 3-9. 

Den enskildes avgifter för hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende och 
kommunal häls- och sjukvård får inte överstiga maxtaxa, ett högskostandsskydd 
som är beslutad i Riksdagen och är lika i hela landet.  
Maxtaxan för 2021 är 2 139 kronor per månad. 

Vid införande av digitala inköp kan det innebära en merkostnad för brukarna att få 
varorna hemleverad av butiken istället för hemkörning från medarbetarna inom 
hemtjänsten.  

Genom att inkludera eventuella merkostnader för hemkörning av varor i maxtaxan 
kommer den enskilde inte att få några ekonomiska påföljder på grund av 
nämndens effektivisering och digitalisering av insatsen inköp.  

Digitala inköp beräknas implementeras snarast, dock med full effekt efter 
årsskiftet.  

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.  
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser för majoritet av nämndens 
brukare då de redan betalar maxtaxa.  
 
Barnkonsekvenser 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn. 

Uppföljning 
Socialnämnden ansvar för att verkställa och följa upp beslutet.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Kostnad för digitala inköp, 2021-07-14 
 
Beslutet skickas till 
- 
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SN § 153 

Information om resultat av 2021 års internkontroll 

Tobias Bohm, verksamhetskontroller, informerar nämnden om 2021 års 
internkontroll. Nämnden tar del av informationen och den läggs till handlingarna.  
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SN § 154         Dnr SN/2021:240-012 
 

Verksamhetsplan för socialnämnden 2022-2024 

Beslut  
 
 
Socialnämnden beslutar att 
 

1. godkänna Verksamhetsplan 2022-2024 Socialnämnden 
 

Beslutsgång  
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
nämndens beslut.   

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsplanen beskriver hur socialnämnden ska bidra till 
kommunfullmäktiges måluppfyllelse och anger därmed riktningen för 
verksamhetens arbete de kommande tre åren.  
 
Socialnämnden har föreslagits en ekonomisk ram för 2022 på 784,9 
miljoner kronor och en investeringsbudget på 4,6 miljoner kronor.   

Internkontroll 
Nämndens interkontrollplan bifogas verksamhetsplanen. Utifrån nämndens 
mål för 2022 har en risk- och konsekvensanalys genomförts vilket resulterat 
i ett urval av fem internkontrollpunkter. Internkontrollen ska granska att 
processer och rutiner finns och används. Internkontrollarbetet bedrivs 
enligt Riktlinjer för internkontroll KS/2018:545. 

Plan för uppföljning av privata utförare 
Till verksamhetsplanen bifogas en plan för uppföljning av privata utförare. 
Planen har tillkommit i enlighet med det program för uppföljning av privata 
utförare som kommunfullmäktige antog 2018-06-18, § 114. Programmet 
syftar till att säkerställa att upphandlad verksamhet kontrolleras och följs 
upp, samt att allmänhetens insyn i verksamheterna tillgodoses. 

Konkurrensplan 
Till verksamhetsplanen bifogar nämnden sin konkurrensplan för 2022. 
Från och med 2021 ska en sådan plan tas fram årligen och bifogas 
verksamhetsplanen. (Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 123.)  

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Beslutet medför inga ytterligare kostnader för kommunen utifrån den ram 
som tilldelats nämnden. 

Övriga konsekvenser 
Beslutet medför inga övriga konsekvenser 



               SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 
 2021-10-27  

26/46 
 

Justerandes sign 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Uppföljning 
Uppföljning av verksamhetsplanen sker inom ramen för nämndens 
systematiska kvalitetsarbete samt i månadsrapporter, delrapporter och i 
årsredovisning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Verksamhetsplan för socialnämnden 2022-2024, 2021-
10-04. 
Verksamhetsplan 2022-2024 Socialnämnden, daterad 2021-10-05. 
Bilaga: Internkontrollplan för socialnämnden 2022, daterad 2021-10-05. 
Bilaga: Plan för uppföljning av privata utförare för socialnämnden 2022, 
daterad 2021-10-05.  
Bilaga: Konkurrensplan för Socialnämnden Strängnäs 2022, daterad 2021-
10-05.                                                                  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen 
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SN § 155         Dnr SN/2020:777-034 
 
Motion från Catharina De Geer (KD) och Pia Steensland 
(KD) om insatser för att förebygga och bryta ofrivillig 
ensamhet hos äldre 
 

Beslut  
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. motionen från Catharina De Geer (KD) och Pia Steensland (KD) om 
insatser för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet hos äldre inte 
föranleder någon åtgärd eftersom kommande utvecklingsprogram för 
äldreomsorg tar upp de i motionen berörda områden.  

 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
nämndens beslut.   
 
Beskrivning av ärendet 
Till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-14 har det inkommit en motion 
från Catharina De Geer (KD) och Pia Steensland (KD) om insatser för att förebygga 
och bryta ofrivillig ensamhet hos äldre, dnr KS/2020:672-034. 
 
Motionen föreslår att utreda förutsättningarna för att genomföra ett pilotprojekt 
med sociala lotsar i samverkan med det civila samhället samt att utreda 
förutsättningarna för att genomföra ett pilotprojekt med uppsökande äldresamtal 
till kommunens medborgare över 80 år. 
 
Bakgrund 
Motionen påtalar att statistik och forskning visar att äldre drabbas hårt av ofrivillig 
ensamhet, samt att depression och psykisk ohälsa bland äldre ökar som en 
konsekvens av denna ensamhet.  Motionen tar upp vikten av att upptäcka isolering 
och fånga upp människor som behöver ett socialt nätverk innan de upplever några 
av de hälsorisker som ensamheten bär med sig. 
Motionen föreslår ett pilotprojekt med så kallade ”sociala lotsar”, dessa sociala 
lotsar är frivilliga som i sitt arbete naturligt möter människor, och kan 
uppmärksamma individer och förmedla kontakt och stöd i första hand via 
civilsamhällets organisationer men även ha möjlighet att ta kontakt med 
kommunen eller vården.  
 
Motionen föreslår ytterligare ett sätt att upptäcka och motverka ofrivillig ensamhet 
genom att kommuner ska erbjuda äldre ett samtal om livssituationen och om vad 
kommunen och det civila samhället kan erbjuda i form av sociala aktiviteter. 
Motionen förslår att samtliga äldre över 80 år som inte har hemtjänst eller bor på 
anpassat boende ska erbjudas denna typ av ”äldresamtal”. Samtalen kan bidra till 
att skapa trygghet och bryta ensamhet för den äldre, något som i sig kan höja 
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livskvaliteten och skjuta upp behovet av andra mer omfattande 
omvårdnadsinsatser. Motionen lyfter även att Socialstyrelsen påvisat att det finns 
behov av att utveckla rutiner för att upptäcka missbruk av alkohol bland äldre. 
Även här kan äldresamtalen spela en viktig roll. 
 
Befintligt arbete 
Under 2021 utformas ett utvecklingsprogram för äldreomsorg i Strängnäs 
kommun (Dnr SN/2020:619–790) som ska sträcka sig fram till år 2027. Med detta 
kommande utvecklingsprogram som stöd skapar nämnder och bolag tillsammans 
en äldreomsorg i framkant för alla invånare i Strängnäs.  
 
Utvecklingsprogrammet är ett övergripande politiskt styrdokument. Programmet 
ska användas för att vidareutveckla äldreomsorgen, i samverkan mellan olika 
nämnder och berörda verksamheter. Uppföljning av åtgärder och aktiviteter 
kopplade till programmet ska integreras i kommunens styrmodell.  
Utvecklingsprogrammet är nu ute på remissrunda och väntas antas av 
kommunfullmäktige 2021-12-13. 
 
Utvecklingsprogrammet belyser bland annat de delar som nämns som bakgrund i 
motionen, det vill säga att det finns ett fortsatt stort behov att bryta isolering och 
socialt utanförskap hos äldre. Utvecklingsprogrammet tar bland annat upp 
mötesplatser, att samhällets utbud kommer att vara viktigt framöver samt att det 
finns behov finns att utreda och planera träffpunkter och mötesplatser i samverkan 
mellan olika kontor, i syfte att öka äldres möjlighet till fysisk aktivitet, delaktighet 
och socialt sammanhang.  
 
Programmet påtalar att äldreomsorgen måste utvecklas än mer mot att kunna 
erbjuda förebyggande åtgärder och insatser som minskar risker för att psykisk 
ohälsa och att andra sjukdomar uppstår. Även risken med ökad alkoholkonsumtion 
hos äldre nämns. Frivilliginsatser som ett viktigt komplement för ökad social 
samvaro och aktiviteter utöver vad kommunen kan erbjuda idag lyfts i 
utvecklingsprogrammet och att de öppna insatserna och andra samhällstjänster 
kommer att bli ett allt viktigare komplement till de behovsprövade insatserna i 
framtiden. 
 
Med anledning av ovan föreslår socialnämnden att kommunfullmäktige beslutar 
att motionen lämnas utan åtgärd då de i motionen berörda områdena kring att 
förebygga och bryta äldres ofrivilliga ensamhet och att nå ut till äldre för att 
informera och arbeta proaktivt att finns med i det kommande 
utvecklingsprogrammet för äldreomsorg (Dnr SN/2020:619–790) som väntas 
antas av kommunfullmäktige 2021-12-13. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 
Barnkonsekvenser 
Förslaget bedöms inte har några negativa konsekvenser för barn och unga. 
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Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Motion från Catharina De Geer (KD) och Pia Steensland (KD) 
om insatser för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet hos äldre, 2021-09-10 
KF § 362, 2020-12-14, Nyinkomna motioner och interpellationer. 
Motion från Catharina De Geer (KD) och Pia Steensland (KD) om insatser för att 
förebygga och bryta ofrivillig ensamhet hos äldre. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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SN § 156         Dnr SN/2021:273-037 
 

Medborgarförslag om inkomstuppgift för avgifter inom 
socialtjänst och hemsjukvård 

Beslut  
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

1. medborgarförslaget avslås då beslut om avgift ska fattas årligen och ska 
grunda sig på aktuella uppgifter (som delvis kan hämtas automatiskt) och 
uppgifter som lämnas av enskild. 
 

Beslutsgång  
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
nämndens beslut.   

Beskrivning av ärendet 
Maria Kjell har den 26 januari 2021 inkommit med ett medborgarförslag som 
handlar om hanteringen av den årliga omprövningen av avgifter inom socialtjänst 
och hemsjukvård. Förslagsställaren menar att det är fel att automatiskt besluta om 
maxtaxa om invånaren inför det nya året inte inkommer med uppgifter om sina 
inkomster och kostnader. 
 
Maria Kjell föreslår att föregående års uppgifter fortsätter att gälla även det nya 
året med motivering att det finns en skyldighet att anmäla förändrade uppgifter 
och meddelas inget så kvarstår samma uppgift. Maria Kjell föreslår att 
handläggaren istället årligen skickar ut vilka uppgifter som finns registrerade och 
påminna om skyldigheten att meddela om något förändrats. 
 
Vidare poängterar Maria Kjell att det är många som råkar ut för att betala den 
högsta taxan och att policyn ”att man bara kan ändra beslutet 2 månader tillbaka 
även om förra årets inlämnade uppgifter stämmer” gör att de svagaste i kommunen 
får det svårare ekonomiskt än vad de har. 
 
Socialtjänstlagen 
Riksdagen reglerar genom lagstiftning vad kommunerna får ta ut i avgift för vård, 
omsorg och socialt stöd genom socialtjänstlagen (SoL) kapitel 8. Kommunen får 
enligt den, enligt grunder som kommunen bestämmer, ta ut skäliga avgifter som 
inte överstiger kommunens självkostnader för bland annat hemtjänst, 
dagverksamhet, bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap 5 § SoL (boende 
för äldre) andra och tredje styckena eller 7 § tredje stycket SoL (boende för 
personer med funktionsnedsättning). 
 
Vid beräkning av avgift används prisbasbelopp enligt 2 kap 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken. 
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Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få 
under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Vad som 
ska beräknas som inkomst framkommer vidare i socialtjänstlagens 8 kap. I fråga 
om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas 
sammanlagda inkomster.  
 
Den enskildes avgifter får för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med 
avgifter som avser kommunal hälso- och sjukvård per månad uppgå till högst en 
tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp, för bostad i särskilt boende per månad uppgå till 
högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp.  
 
Avgifterna enligt 8 kap 5 § SoL får inte uppgå till ett så stort belopp att den 
enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga 
behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna 
fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make 
eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.  
 
Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den 
enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett 
minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till 
minimibeloppet.  
 
Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en 
tolftedel av 
   1. 1,3546 prisbasbelopp för ensamstående, eller 
   2. 1,1446 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor. 
 
Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, 
kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och 
sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och 
läkemedel.  
 
Kommunen skall ändra en avgift om något förhållande som påverkar avgiftens 
storlek har ändrats. Avgiften får ändras utan föregående underrättelse, om 
ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet. 
 
En ändring av avgiften skall gälla från och med månaden efter den månad då 
anledning till ändring har uppkommit. En ändring av avgiften skall dock gälla från 
och med den månad under vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder 
ändringen, om förhållandena avser hela den månaden.  
 
Kommunens Riktlinjer för vård och omsorg                                                                      
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2017 (dnr KS/2017:67-100) riktlinjer 
för vård och omsorg som beskriver på vilka grunder kommunen tar ut egenavgifter 
av enskilda. De avgifter som ska räknas samman och jämföras mot den enskildes 
avgiftsutrymme är bland annat:                                                                                                                          
hemtjänst, ledsagning, trygghetslarm, korttidsvistelse och särskilt boende. Avgifter 
som ligger utanför högkostnadsskyddet är matkostnader, för mat erläggs en 
fastställd summa oavsett inkomst. 
 
Inkomster som är avgiftsgrundande är: pensioner, inkomst av 
tjänst/kapital/näringsverksamhet, uthyrning av bostad, 
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bostadstillägg/bostadsbidrag, föräldrapenning, del av vårdbidrag, a-kassa, 
sjukpenning/sjukersättning och reavinster. 
 
Vid beräkning av avgift räknas alla inkomster samman och sedan görs avdrag för 
skatt, kyrkoavgift, begravningskostnad, boendekostnad och minimibelopp. 
 
Avgiftsunderlaget ska i möjligaste mån grundas på aktuella inkomst- och 
bostadskostnadsuppgifter på uppgifter som lämnas av den enskilde. 
Inkomstförfrågan skickas ut till den enskilde när ärendet på börjas. 
Inkomstuppgifterna ska avse de kommande 12 månaderna och avse uppgifter före 
skatt. Kommunens handläggare hämtar automatiskt uppgifter om pension och 
ersättning från Försäkringskassan. Avgiftsbeslut skickas ut vid nytt ärende samt 
vid årlig omräkning i början av året. I samband med detta finns möjlighet att 
överklaga beslutet. Ändras förhållanden under året ska den enskilde inkomma med 
de nya uppgifterna. Den enskilde kan välja att inte inkomma med inkomst- eller 
förmögenhetsuppgifter och/eller att kommunen inte ska hämta uppgifter från 
Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. I dessa fall fattas beslut om 
maxtaxa. 
                                                                                                                             
Förslagsställaren har framfört att kommunen inte ska besluta om maxtaxa i de fall 
den enskilde inte inkommer med aktuella inkomstuppgifter. 
 
Avgiftssystemet i Strängnäs kommun bygger på uppgifter som hämtas från den 
enskilde och automatiskt från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. Det är 
dock alltid den enskilde som ska bekräfta att uppgifterna stämmer och är 
fullständiga om denne inte väljer att inte lämna uppgifter/nekar till att 
socialnämnden får inhämta uppgifter automatiskt. Enligt lagen ska 
inkomstuppgifterna avse den kommande 12-månadersperionden och enligt 
Riktlinjerna ska avgiftsunderlaget i möjligaste mån grundas på aktuella inkomst- 
och bostadskostnadsuppgifter. 
 
Beslut om avgift fattas därför varje år. Beslutet ska grunda sig på aktuella uppgifter 
(som delvis kan hämtas automatiskt) och uppgifter som lämnas av enskild. Det nya 
beslutet kan inte grunda sig på tidigare års uppgifter. Detta eftersom 
inkomstuppgifter avser flera olika typer av inkomster, inte bara det som hämtas 
automatiskt från Pensionsmyndigheten och/eller Försäkringskassan. 
 
Socialnämnden måste därför årligen få in uppgifter från enskild för att kunna fatta 
ett nytt beslut om avgift. Inkommer inte uppgifter hanteras det som om den 
enskilde valt att inte lämna uppgifter och följer då riktlinjen om beslut om 
maxtaxa.  
 
Utöver den årliga omprövning har den enskilde en skyldighet att inkomma med 
uppgifter som kan förändra avgiften. 

Med anledning av ovanstående föreslår socialnämnden kommunfullmäktige avslå 
medborgarförslaget.  
 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
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Barnkonsekvenser 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn eller övriga konsekvenser. 
 
Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Medborgarförslag om inkomstuppgift för avgifter inom 
socialtjänst och hemsjukvård, 2021-09-06 
Medborgarförslag om inkomstuppgift för avgifter inom socialtjänst och 
hemsjukvård, KS/2021:84 
Underlag, KS/2021:84 
KF § 36, 2021-04-26, Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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SN § 157         Dnr SN/2021:277-034 

Motion från Catharina De Geer (KD) om kartläggning av 
behovet av en ungdomsjour i Strängnäs kommun 

Beslut  
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. motionen inte föranleder någon åtgärd då kartläggning av kommunens 
förebyggande insatser gjordes våren 2021 samt att en ny enhet inrättats för 
att arbeta uppsökande och förebyggande gentemot kommunens ungdomar.  

 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
nämndens beslut.   

Beskrivning av ärendet 
Catharina De Geer, gruppledare Kristdemokraterna, har den 25 april 2021 
inkommit med en motion om inrättande av en ungdomsjour i Strängnäs kommun.  
 
Catharina De Geer framför att det i flera kommuner finns sådan jour för 
ungdomar, där kompetent personal med volontärer driver utåtriktad verksamhet 
på skolor, fritidsgårdar och inom idrottsföreningar med syfte att fånga upp unga 
som lever i utsatthet. Catharina refererar till rapporter från BRIS som visar att det 
är en hög förekomst av psykisk ohälsa för unga och att samhället har svårt att 
upptäcka våld. 
 
Catharina De Geer föreslår att behovet av en ungdomsjour i Strängnäs kommun 
kartläggs och om kartläggningen visar att behov finns, utreda förutsättningarna 
och ta lärdom av framgångsrik ungdomsjoursverksamhet i andra kommuner för att 
etablera en ungdomsjour i Strängnäs, inklusive möjligheten till att ingå ett IOP 
avtal (idéburet offentligt partnerskap). 
 
Kartläggning som gjorts 
Under vintern/våren 2021 genomförde Sofie Somers på kommunens kanslienhet 
ett projekt som initierats av kommundirektören mot bakgrund av den utvärdering 
som gjordes av samverkanssatsningen ”Säker sommar” år 2020. ”Säker sommar” 
uppstod som ett resultat av en ökad ungdomsbrottslighet och oroligheter kring 
ungdomar som samlades i stora grupper under våren 2020. 
Resultatet redovisades i projektrapport ”Utveckling brottsförebyggande arbete 
ungdomar”. 
 
Utredaren beskriver i rapporten att för att utveckla det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet kring ungdomar behöver samhället flytta fokus från att 
reaktivt agera på problem till att arbeta förebyggande redan innan problemen 
uppstår. Ett förebyggande arbete kräver uthållighet med tidiga förebyggande 
insatser och långsiktiga metoder. Det är väsentligt att arbeta för att stärka barns 
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skyddsfaktorer och minska deras riskfaktorer för att utveckla kriminella 
beteenden.  
 
Många av de risk- och skyddsfaktorer som påverkar barns förutsättningar i livet 
hänger nära samman och har bäring på flera områden i livet oavsett om det 
handlar om att utveckla kriminalitet eller psykisk ohälsa. Förebyggande arbete 
kräver resurser och en uthållighet som förhoppningsvis kommer att löna sig på 
sikt. 
 
Utredaren konstaterar att mycket förebyggande arbete redan finns på plats och en 
del av den utveckling som föreslås bygger på tidigare idéer som funnits i 
organisationen men som nu sätts i ett större sammanhang. En viktig förutsättning 
för utvecklingen och för att ge tyngd åt det förebyggande perspektivet är att 
socialkontoret och skolan gemensamt stärker sin roll i det trygghetsskapande 
arbetet.  
 
Ett av de bärande förslagen i Sofie Somers rapport innebär att etablera en modell 
för brottsförebyggande samverkan på individnivå i form av SSPF (Socialtjänst, 
Skola, Polis, Fritid) vilket förutsätter ökade resurser i form av en koordinator. En 
annan viktig del är att socialkontoret förstärker närvaron både på skolor och på 
fält, i form av fältassistenter.  
 
Utifrån den ökning av våldsbrott som skett bland unga i kommunen är det av 
högsta vikt att nu börja arbeta strukturerat med att förebygga våld tidigt. 
Forskning visar att ett aktivt normkritiskt arbete på skolor kan bidra till minskat 
våld och utifrån det föreslås att med skolorna som plattform börja ett 
utvecklingsarbete utifrån beprövade våldspreventionsprogram. 
 
I rapporten redovisas den kartläggning utredaren gjort över vilka insatser 
kommunen har idag och den visar att Strängnäs kommun bedriver ett relativt 
omfattande förebyggande arbete med olika inriktningar och på olika 
preventionsnivåer. Det finns dock ett antal områden som behöver utvecklas. Det 
föreslås bland annat: 
 

• Implementera SSPF - en strukturerad modell för brottspreventiv 
samverkan på individnivå. 

• Utveckla fältarbetet i Strängnäs kommun.  
• Utveckla och förstärk generella föräldrastödsprogram. 
• Utveckla samordningen och stödet till föreningar och nattvandrare 

 
 

Liv&hälsa ung 2020 
I Sörmland erbjuds vart tredje år alla grundskolor med elever i skolår 7 och 9 samt 
alla gymnasieskolor med elever i årskurs 2 att delta i undersökningen Liv&Hälsa 
ung. Den senaste undersökningen genomfördes under våren 2020. 
Undersökningen går till så att eleverna får svara på en enkät under skoltid. 
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Ungdomar har även varit med och tagit fram nya frågor och svarsalternativ. Syftet 
med undersökningen är att beskriva ungdomarnas livsvillkor, levnadsvanor och 
hälsa. 
 
Undersökningen konstaterar att barn och unga i Sverige mår bra generellt sett och 
att de är nöjda med sina liv. Dock kan det konstateras att ungdomsgenerationen 
sedan 1990-talet haft en sämre hälsoutveckling än andra grupper framförallt när 
det gäller det psykiska hälsan.  
 
Undersökningen visar att Strängnäsungdomar ligger över länsgenomsnittet både 
när det gäller att ha prövat narkotika och veta hur man kan få tag på droger.  
 
Befintliga resurser och behov  
Kommunen har ett skolsocialt stödteam där socialtjänsten erbjuder 
familjebehandling till familjer vid hög skolfrånvaro. Det finns utöver detta behov 
av ytterligare samverkan och närvaro av socialtjänsten på skolorna.  
 
Det finns lokala brottsförebyggande råd som verkar på strategisk nivå och EST 
(effektiv samverkan för trygghet) på en operativ nivå. Däremot saknas det i 
dagsläget en etablerad struktur för brottsförebyggande samverkan på individnivå 
motsvarande den modell som kallas SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). 
 
Strängnäs kommun erbjuder i dagsläget föräldrastödjande verksamhet utifrån 
socialtjänstens öppna verksamhet. Föräldrastöd är en central del både i det 
brottsförebyggande arbetet då föräldrar behöver stöd i sin roll i rent förebyggande 
syfte. Kartläggningen visar också att det saknas ett generellt föräldrastödsprogram 
för föräldrar med barn i åldrarna 7-12  och framförallt 13-18 år. Det saknas även 
föräldrastödsprogram på andra språk än svenska. Det behövs även riktat stöd till 
föräldrar vars barn begår brott.  
 
I Strängnäs finns även en ungdomsmottagning som den som är mellan 13-23 år är 
välkommen till. De erbjuder hjälp med till exempel preventivmedelsrådgivning, 
provtagning, rådgivning, graviditetstest, abortrådgivning och samtal. Alla besök är 
kostnadsfria. 
 
Därutöver finns sociala vägledare för invånare över 18 år som behöver stöd eller 
hjälp av olika slag. Vägledaren kontaktas direkt. 
 
Kommunens ANDTS-samordnare (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel) och 
polisen håller informationsmöten i skolorna om droger två gånger per år. 
Informationen riktar sig till föräldrar och andra vuxna.  Polisen har även en 
intention att tillsammans med kommunen utveckla ett samarbete utifrån 
Linköpingsmodellen. Linköpingsmodellen är en arbetsmetod som huvudsakligen 
inriktar sig mot ungdomar som använder narkotika genom att polisen tillsammans 
med kommunens socialtjänst gör hembesök hos den ungas familj för att ha ett 
samtal. 
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Fritidsgårdarna i Strängnäs har ett viktigt främjande uppdrag och deras syfte är att 
finnas för alla barn. En meningsfull fritid är en betydande skyddsfaktor samtidigt 
som det finns grupper av ungdomar som inte är engagerade i varken föreningsliv 
eller annan styrd ungdomsverksamhet. Vuxennärvaro är en viktig 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande faktor oavsett tid på dygnet. Sedan 
2018 finns den uppsökande verksamheten Team Ungdom etablerad som Strängnäs 
kommuns mobila fritidsledare som ska vara en renodlad uppsökande och icke 
platsbunden verksamhet. Det övergripande uppdraget är att i samverkan med 
andra aktörer verka för att öka tryggheten bland unga och stötta dessa i att finna en 
meningsfull fritid. Team Ungdom kommer i denna uppsökande del ha sitt uppdrag 
gemensamt med de tillkommande ungdomsvägledarna inom socialtjänsten.  
 
Tjej/Ungdomsjourer 
Det finns idag flera digitala jourer med chattfunktion. På webbplatsen 
”Ungasjourer.se” samlas alla jourer i Sverige som arbetar med att stötta och stärka 
barn, unga och unga vuxna. Ofta kan man chatta, maila eller ringa och prata med 
en jour. Hos en jour kan man alltid vara anonym. Uppdelningen är gjord efter 
landets regioner, några jourer hör inte till någon särskild plats utan kan kontaktas 
av alla ungdomar. I region Sörmland finns fem jourer. 
 
Förutom dessa jourer finns stödlinjer i form av BRIS (barnens rätt i samhället för 
barn under 18 år) samt jourhavande kompis för ungdomar upp till 25 år. 
 
Ovanstående och andra jourer går att nå via kommunens hemsida; Omsorg och 
hjälp, Akut hjälp. 
 
Inrättande av ny enhet 
Som en viktig del i att utveckla det brottsförebyggande arbetet mot 
ungdomskriminalitet föreslogs i Sofie Somers rapport att samverkan på 
individnivå utvecklas enligt modellen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). 
Modellen är etablerad för brottsförebyggande samverkan på individnivå och syftar 
till att tidigt upptäcka unga personer som befinner sig i riskzonen för kriminalitet 
och/eller missbruk för att sedan snabbt kunna erbjuda insatser från olika håll. 
Förslaget kommer att realiseras under hösten 2021 genom att en ny enhet 
tillskapas inom socialkontoret. Enhetschef är rekryterad och förutom denna 
kommer enheten att bestå av en koordinator för SSPF samt 3-4 ungdomsvägledare 
som på individnivå kommer att arbeta förebyggande och uppsökande på skolor och 
ute i kommunens olika områden (fältarbete). Beroendecentrum ung kommer också 
att tillhöra denna nya enhet. Genom det uppsökande arbetet ges möjlighet att se 
såväl vilka generella som individuella behov som finns för att förbättra ungdomars 
situation i kommunen. Ungdomsvägledarna ska verka för trygghet och goda 
uppväxtvillkor för alla barn och unga i Strängnäs. Det kan även finnas behov av att 
kartlägga grupperingar som riskerar att utvecklas ogynnsamt. Det primära 
uppdraget är brotts- och drogförebyggande arbete men även psykosocialt 
förebyggande arbete kommer att bedrivas, allt utifrån det behov ungdomarna har. 
Om arbetet på enheten konstaterar att något saknas har enhetschef mandat för att 
besluta om eventuella åtgärder/insatser inom ramen för enhetens uppdrag. 
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Sammanfattningsvis  
Vårens kartläggning visade på att det i kommunen bedrivs mycket förebyggande 
och uppsökande arbete gentemot kommunens ungdomar men att det också saknas 
vissa insatser. Undersökningen Liv&hälsa ung visar bland annat att ungdomar 
generellt sett mår sämre vad gäller den psykiska hälsan. Socialkontoret har därför, 
i samverkan med Utbildningskontoret och Kulturkontoret, beslutat att inrätta en 
förebyggande och uppsökande enhet riktad mot ungdomar. Enhetschef är 
rekryterad och när hon är på plats i slutet av augusti startar rekryteringen av 
ungdomsvägledare. Enhetens uppdrag är att söka upp ungdomar och i nära 
samverkan med skolan, TEAM ungdom och polisen arbeta uppsökande och 
förebyggande. De kommer också att arbeta med enskilda ungdomar i syfte att 
hjälpa dem till en fungerande skol-, fritids- och hemsituation. 
 
Socialnämnden föreslår av den anledningen kommunfullmäktige att besluta att 
motionen inte föranleder någon åtgärd då en kartläggning av behovet av att fånga 
upp ungdomars utsatthet är således redan gjord. Den nya, förebyggande enhetens 
resultat kommer att följas och utvärderas samt utvecklar utifrån de behov som 
uppmärksammas. 
 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 
Barnkonsekvenser 
Beslutet innebär inga konsekvenser för barn eller övriga konsekvenser. 
 
Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Motion från Catharina De Geer (KD) om kartläggning av behovet 
av en ungdomsjour i Strängnäs kommun, 2021-09-06 
Motion från Catharina De Geer (KD) om kartläggning av behovet av en 
ungdomsjour i Strängnäs kommun, kommunfullmäktige § 35, 21-04-26 
KF § 35, 2021-04-26, Nyinkomna motioner och interpellationer 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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SN § 158         Dnr SN/2021:523-036 
 

Sammanträdesplanering för socialnämnden 2022 

Beslut  
 
Socialnämnden beslutar att 

1. fastställa följande sammanträdesdatum för socialnämnden 2022: 
onsdagarna 26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni,        
28 september, 26 oktober, 23 november och 14 december.   

2. fastställa starttiden kl. 17:00 för nämndens sammanträden. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
nämndens beslut.   

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden ska enligt 6 kap. 23 § kommunallag (2017:725) och i 1 § i allmänt 
nämndreglementet för Strängnäs kommun (KS/2020:546-003), fatta beslut om 
sina sammanträdesdagar under verksamhetsåret.  
 
Förslaget till sammanträdesplaneringen för 2022 har tagits fram av socialkontoret 
i samråd med ordföranden.  

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Övriga konsekvenser 
Beslutet medför inga övriga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Sammanträdesplanering för socialnämnden 2022, 2021-09-06.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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SN § 159 
  
Information från ordföranden  
 
Ordföranden Bodil Mellgren (S) informerar om följande: 
 

• Vid socialstyrelsens konferens, Stärkt trygghet för barn som är långsiktigt 
placerade i familjehem presenterades förslag till ändringar i 
Socialtjänstlagen. 19 400 barn och unga i landet idag är placerade i 
familjehem. 20 % av de som placeras växer upp i familjehem. Idag görs 
ställningstagande om vårdnadsöverflytt efter 3 år. Förslag finns att kunna 
fatta beslut om detta redan efter 1 år om situationen för barnet kräver 
detta.   
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SN § 160    
  
Information från socialchefen  
 
Socialchefen informerar om följande:  
 

• Det finns en del smittspridning inom kontorets verksamheter. Det förs en 
dialog med både personalavdelningen och de fackliga representanterna om 
kontoret ska skicka ut en enkät där medarbetarna anonymt får svara på om 
de är vaccinerade eller inte. Syftet med enkäten är att få en uppfattning om 
hur stor andel av gruppen medarbetare som är vaccinerade.  
 

• Det pågår fortfarande ett arbete kring brandskyddet på gruppboendet 
Vesslan. Det ska testas om det räcker att endast sätta in sprinklerns. I 
dagsläget arbetar personalen alltid med dubbelbemanning för att ha 
möjlighet att evakuera vid behov.   
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SN § 161       Dnr SN/ 2021:4-790 
 
Statistik 
 
Socialchefen informerar om månadsstatistiken för socialkontoret. Nämnden tar del 
av informationen och den läggs till handlingarna.  
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SN § 162         
 
Ärendebalanslista 
 
Ärendebalanslista, daterad 2021-10-19, delges nämnden. Listan uppdateras 
kontinuerligt.  
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SN § 163 
          
Delegationsbeslut  
 
Förteckningar över delegationsbeslut tagna i Lex SN-Delegation/2021 §§ 275-293 
anmäls till nämnden och läggs sedan till handlingarna.  
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SN § 164        
 
Meddelandeärenden 
 
Information 
 
Följande anmälningsärenden meddelas för nämnden. 
 

1. KS § 218 2021-10-01, Delårsrapport 2:2021 för Strängnäs kommun 

2. KF § 202, 2021-09-27, Samordningsförbundet RAR i Sörmland, fastställande av 
2022 års budget 

3. KF § 208, 2021-09-27, Upphävande av beslut om delegation av föreskriftsrätt om 
förbud att vistas på särskilda platser, i syfte att hindra smittspridning av Covid-
19. 

4. KF § 205, 2021-09-27, Måltidspolitiskt program för Strängnäs kommun 

5. SU § 144, 2021-10-14 Sammanträdesplanering för socialutskottet 2022 

6. Beslutsärenden i socialutskottet 2021-09-23 §§ 123-136 

7. Beslutsärenden i socialutskottet 2021-10-14 §§ 137-144 
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SN § 165  
       
Övriga frågor 
 
Thore Berggren (M) informerar nämnden om Vårdförbundet Sörmland. Nämnden 
tar del av informationen och den läggs till handlingarna.  
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