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§ 107
Val av justerare samt godkännande av dagordning
Jan-Olof Hedbom (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justering ska äga
rum måndagen den 22 december 2014 på kansliet, plan 3 i kommunhuset.
Följande ärende utgår
- Fastställande av tjänstgörande ordförande för social beredskap 2014
Därefter fastställs den utsända dagordningen.
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Dnr 2014/160-74

§ 108
Driftformer för larmmottagning, larmpatrull och nattpatrull
Tjänsten trygghetslarm erbjuder en grundnivå av trygghet som möjliggör ett kvarboende i hemmet. Trygghetslarmen har hittills förmedlats via det analoga nätet. Inom
ett par år kommer en övergång att ske till digital teknik.
Larmcentral och larmmottagning samt drift av larmpatrull och nattpatrull utförs för
närvarande som entreprenader. Avtalen löper ut den 31 oktober 2015, någon
förlängning är inte möjlig.
Föreslås att larmcentral och larmmottagning upphandlas som en driftentreprenad samt
att socialchefen får i uppdrag att återkomma med ett förslag om hur kommunens - val
av driftform för larmpatrull och nattpatrull.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2014 med bilaga
föreligger i ärendet.

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att drift av larmmottagning samt installation, service och
återtagande av trygghetslarm upphandlas enligt lag om offentlig upphandling,
LOU, med preliminär avtalsstart den 1 november 2015.
2. Socialnämnden uppdrar till socialchefen att utreda hur kommunens samlade
ansvar för larmkedjan inklusive drift av larmpatrull och nattpatrull ska organiseras
från och med den 1 november 2015.

Expedierat
Kommunens upphandlingsenhet
Avdelningschef äldreomsorg
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Dnr 2014/170-76

§ 109
Avveckling av trygghetsplatser
Trygghetsplatser har funnits i kommunen sedan år 2000 och är till för enskilda över 65
år som akut behöver plats på boende med heldygnsomsorg. Trygghetsplatserna, som
finns på Tibblehemmet, är inte biståndsbedömda. Det är personalen på boendet som
avgör om den enskilde ska beredas plats. Att platserna inte är biståndsbedömda
medför en rad svårigheter, bland annat vad gäller hälso-och sjukvårdsansvaret.
Socialjouren kan, sedan den infördes år 2012, göra akuta placeringar på korttidsboende eller bevilja insatser i hemmet, vilket medför att den enskilde och dennes
anhöriga kan erbjudas stöd och hjälp dygnet runt, året runt.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 december 2014 föreligger i
ärendet.
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden upphäver tidigare beslut fattat den 15 maj 2000 om att tillhandahålla
trygghetsplatser på Tibblehemmet (Dnr 29/2000-719).
2. Socialnämnden avvecklar trygghetsplatserna på Tibblehemmet.

Expedierat
Attendo Sverige AB
Avdelningschef äldreomsorg
Webbredaktör
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Dnr 2014/167-71

§ 110
Personligt ombud, årsredovisning 2014 och ansökan om statsbidrag 2015
Inför beslut om fördelning av statsbidrag till verksamhet med personligt ombud för år
2015 begär Länsstyrelsen i Stockholms län att socialnämnden kommer in med en
redogörelse för hur verksamheten har bedrivits under det gångna året.
Statsbidrag utgår med 302 400 kr per år för en heltidstjänst. Täby kommun ansöker om
bidrag för en heltidstjänst.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 december 2014 med bilagor
föreligger i ärendet.
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner årsredovisning 2014 för verksamheten med personligt
ombud 2014 och överlämnar densamma som sin egen till länsstyrelsen.
2. Socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt
ombud för 2015 och överlämnar densamma som sin egen till länsstyrelsen.

Expedierat
Länsstyrelsen i Stockholms län
Personligt ombud Täby
Avdelningschef ifo
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Dnr 2014/166-04

§ 111
Peng till leverantörer inom social omsorg 2015
Pengbeloppen till leverantörer inom social omsorg föreslås för 2015 räknas upp med
1,4 %. Undantaget är omkostnadsersättningen vid ledsagarservice och lokalpeng som
är oförändrade samt familjerådgivningspengen som räknas upp med 0,8 %.
I pengen till enskilda leverantörer ingår momskompensation med 2,6 procent i de fall
där pengen är baserad på pengen till kommunal leverantör. Pengen ska täcka
leverantörens samtliga kostnader med undantag för lokalkostnad i vård- och omsorgsboende för äldre där lagen om valfrihet, LOV, inte tillämpas.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 5 december 2014 föreligger i
ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förslaget daterat den 5 december 2015 om peng 2015 till
leverantörer inom social omsorg.

Expedierat
Berörda leverantörer
Avdelningschefer IFO, ÄE, LSS
LOV-handläggare
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just.sign:.................................
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Dnr 2014/168-04

§ 112
Fördelning av samverkansbidrag för 2015
Socialnämnden har för år 2015 budgeterat totalt 381 tkr för att kunna stödja föreningar
som gör insatser inom det sociala verksamhetsområdet. Täby Danderyd kvinnojour
erhåller bidrag om totalt 200 tkr för 2015 enligt avtal med socialnämnden. Socialnämnden har därmed kvar 181 tkr att fördela på övriga bidragsansökningar.
Ansökningstiden för samverkansbidrag gick ut den 31 oktober 2014. Totalt inkom 17
ansökningar inom socialnämndens ansvarsområde.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 december 2014 föreligger i
ärendet.
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att utge bidrag om totalt 181 tkr för 2015 fördelat enligt
följande:
•
Veteranringen 24 000 kr
•
PRO Täby Centrum 9 959 kr
•
RO Täby Kyrkby 6 173 kr
•
PRO Täby Näsby 6 787 kr
•
SPF Jarlabanke 10 502 kr
•
SPF Tibbleseniorerna 20 579 kr
•
Röda Korset Täbykretsen 29 000 kr
•
Täby Församling Oasen 10 000 kr
•
Täby Församling Prata svenska café 15 000 kr
•
AMD Anhöriga mot droger 9 000 kr
•
IFS Täby 5 000 kr
•
RSMH i samma båt 10 000 kr
•
FUB 15 000 kr
•
Äldrekontakt 10 000 kr
Forts.
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§ 112, forts.
2.

Ansökan från Täby Seniorbridge avslås då de bedriver tävlingsbridge som inte
motiverar kommunala bidrag.

3.

Ansökan från Föräldraföreningen mot narkotika avslås med hänvisning till att
föreningen inte bedriver någon särskilt lokalt riktad verksamhet i Täby och därför
inte uppfyller kriterierna för samverkansbidrag.

4.

Ansökan från Vändpunkten avslås med hänvisning till att föreningen inte bedriver
någon särskilt lokalt riktad verksamhet i Täby och därför inte uppfyller kriterierna
för samverkansbidrag.

Expedierat
Berörda föreningar
Bidragshandläggare
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just.sign:.................................
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Dnr 2014/2-79

§ 113
Boendeplan 2014 i den del som avser individ- och familjeomsorg
Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 19 november beslutat om boendeplan
2014 i den del som avsåg individ- och familjeomsorg samt omsorg om personer med
funktionsnedsättning.
Vid sammanträdet förelåg siffror från januari 2014 avseende kommande behov av
platser inom individ- och familjeomsorgen. Sedan januari 2014 har bland annat en
ökning av mottagande av både ensamkommande barn och nyanlända reviderads vid
ett flertal tillfällen varför det finns anledning att revidera behovet av platser.
Socialchefen fick i uppdrag att revidera boendeplanen i den del som avser individ- och
familjeomsorg för att sedan återkomma till nämnden i december 2014 med relevanta
siffror avseende platser.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2014 med
boendeplan i bilaga föreligger i ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnen godkänner ”Socialnämndens boendeplan 2014” daterad den 26
november 2014.

Expedierat
Avdelningschef IFO
Handläggare boendeplanering
Strategichef
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Dnr 2014/142-71

§ 114
Riktlinjer för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik
Socialnämndens riktlinjer för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik har
sakgranskats och reviderats. Förslaget till riktlinjer presenterades nämnden vid
sammanträdet i november och har därefter reviderats ytterligare efter nämndens
synpunkter.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 27 november 2014 med
riktlinjer i bilaga föreligger i ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar riktlinjer för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik
enligt förslaget reviderat den 26 november 2014.

Expedierat
Avdelningschef IFO
Enhetschef missbruksenheten
Webbredaktör

ordf.sign:................................

just.sign:.................................
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Dnr 2014/139-71

§ 115
Handlingsplan för våld i nära relationer
Socialnämnden antar riktlinjer för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik
enligt förslaget reviderat den 26 november 2014.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 5 december 2014 med
handlingsplan i bilaga föreligger i ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar handlingsplan daterad den 27 oktober 2014 för arbetet med våld
i nära relation samt barn som bevittnat våld.

ordf.sign:................................

Expedierat
Avdelningschef IFO
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Dnr 2014/149-02

§ 116
Försörjningsplan för anläggningar, bostäder och lokaler - yttrande
Ett systematiskt utredningsarbete har genomförts med kommunens verksamhetsuppdrag i fokus. En försörjningsplan omfattande anläggningar, bostäder och lokaler för
offentligt finansierad verksamhet, det vill säga skola, vård, omsorg, boenden, idrott,
kultur och rekreation har tagits fram av kommunens strategienhet.
Försörjningsplanen ska underlätta det strategiska arbetet så att kostnader om möjligt
undviks samtidigt som risken minimeras att Täby kommun står utan nödvändiga
anläggningar, bostäder och lokaler.
Försörjningsplanen har remitterats till kommunens nämnder för yttrande.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 25 november 2014 med
försörjningsplan i bilaga föreligger i ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner ”Försörjningsplan för anläggningar, bostäder och lokaler
2014” daterad den 10 november 2014.

Expedierat
Kommunstyrelsen
Strategichef
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Dnr 2014/165-04

§ 117
Intern kontrollplan 2015 för socialnämndens verksamheter
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att god intern kontroll
upprätthålls i Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. I
anvisningarna anges minimikraven för nämndernas interna kontrollplaner. Nämnderna
ansvarar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Den interna kontrollplanen har sin tyngdpunkt på uppföljning av att ekonomiska rutiner,
lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig. Uppföljning
och utvärdering av verksamheternas mål som också är en del av den interna kontrollen
görs i delårsrapporten per juni och i årsredovisningen.
Socialnämndens förslag till intern kontrollplan 2015 omfattar följande kontrollmoment:
•
•
•
•
•
•

Attestrutiner
Efterlevnad LOU
Bisysslor
Återsökning av moms
Kontroll av anställningsavtal
Fakturering av avgift för hemtjänst

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 4 december 2014 med plan
daterad den 5 december 2014 i bilaga föreligger i ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar förslaget daterat den 5 december 2014 till intern kontrollplan
2015.

Expedierat
Chefer social omsorg
Ekonomer
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Dnr 2014/25-04

§ 118
Ekonomisk rapport per november 2014
Prognosen för socialnämndens ekonomi 2014 är efter volymjustering en positiv
avvikelse mot budget på 12,8 mnkr. Före volymjustering är prognosen en positiv
avvikelse på 7,9 mnkr.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 december 2014 föreligger i
ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner månadsrapport daterad den 12 december 2014 avseende
november månad 2014.
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Dnr 2014/169-04

§ 119
Årsbudget 2015 för socialnämndens verksamheter
Årsbudget 2015 för socialnämnden uppgår till 1 067,2 mnkr. Det är en ökning med
47,3 mnkr (4,6 %) i förhållande till budget 2014.
Förändringarna verksamhetsåret 2015 består av:
 Volymökningar 42,2 mnkr
 Löne- och prisuppräkningar 12,4 mnkr
 Kostnadssänkningar -7,3 mnkr
 Driftkostnadskonsekvenser investeringar 0,2 mnkr
 Omdisponering mellan nämnder -0,2
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 december 2014 med
årsbudget i bilaga föreligger i ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förslaget till årsbudget 2015 enligt bilaga till tjänsteutlåtande
daterat den 8 december 2014.
Anteckning
Det antecknas till protokollet att Jan-Olof Hedbom (S) inte deltar i beslutet till förmån för
eget budgetförslag i fullmäktige.

Expedierat
Chefer social omsorg
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Dnr 2014/146-71

§ 120
Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
Täby kommun har haft en överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande av
flyktingar och andra skyddsbehövande. Gällande överenskommelse är daterad den 22
mars 2011 och gäller mottagande av 30 flyktingar och andra skyddsbehövande som
anvisats plats genom Arbetsförmedlingen eller Migrationsverkets försorg, utöver de
som bosätter sig själva i kommunen.
Under 2015 förväntas Stockholms län ta emot 2 508 nyanlända och skyddsbehövande
på anvisning från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Det totala mottagandet i
länet prognostiseras till 11 402 individer inklusive asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare.
2015 års fördelningstal baseras på den gemensamma regionala fördelningsmodell som
tagits fram i samråd med kommunerna 2010, och därefter kommunicerats årligen.
Syftet är att uppnå ett likvärdigt åtagande och en jämnare fördelning av mottagandet
mellan kommunerna i Stockholms län. Fördelningstalen år 2015 för Täby kommun
uppgår till 106 individer jämfört med nuvarande överenskommelse om 30 individer. Det
innebär ett utökat mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande med 76
individer per år jämfört med nuvarande överenskommelse.
Social omsorgs tjänsteutlåtande daterat den 3 december 2014 med bilagor föreligger i
ärendet.
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar för egen del att godkänna förslaget till överenskommelse
om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande i Sverige enligt
fördelningstal 2015 från Migrationsverket.
2. Socialnämnden uppdrar till socialchefen att underteckna den nya överenskommelsen om fullmäktige så beslutar.
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§ 120, forts.
3. Socialchefen får i uppdrag att utreda frågan gällande bostäder.
4. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
1.

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att teckna ny platsöverenskommelse med Migrationsverket enligt framtagen process för regionalt
mottagande för flyktingar och andra skyddsbehövande.

2. Överenskommelsen avser Överenskommelse om mottagande av flyktingar och
andra skyddsbehövande.
3.

Överenskommelsen gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om nio
(9) kalendermånader.

Expedierat
Kommunstyrelsen
Avdelningschef IFO
Socialchef
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Dnr 2014/161-74

§ 121
Återrapportering av uppdrag att utveckla former för det förebyggande
arbetet inom äldreomsorgen
Socialchefen fick vid socialnämndens sammanträde den 22 oktober 2014 i uppdrag att
se över hur kommunen kan stötta hjälporganisationer och frivilliga grupper i sina
uppsökande verksamheter gällande äldreomsorgen. En av socialnämnens uppgifter är
att arbeta förebyggande så att behov av insatser kan förhindras eller fördröjas.
En väsentlig del av det förebyggande arbetet utförs av eller med hjälp av ideella krafter.
För att stimulera dessa att fortsätta verka inom äldreomsorgen behöver nuvarande
stödformer (framför allt samverkansbidrag och lokaler) utvecklas. En översyn föreslås
därför av nuvarande bidragsregler i samverkan med kultur- och fritidsnämnden.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 5 december 2014 föreligger i
ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta;
Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur-och fritidsnämnden se över
bidragsbestämmelserna till ideella organisationer och föreningar i syfte att utveckla
samverkansformerna med dessa.
Socialnämnden beslutar för egen del;
Socialnämnden godkänner socialchefens svar samt uppdrar åt densamme att
utvärdera kommunens fixartjänst och återkomma med en redovisning i juni 2015.

Expedierat
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef KoF
Socialchef

ordf.sign:................................
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Dnr 2014/58-79

§ 122
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut tagna enligt socialnämndens delegationsordning redovisas i förteckning daterad
den 16 december 2014.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner anmälan av redovisade delegationsbeslut enligt förteckning
daterad den 16 december 2014.
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§ 123
Anmälan av skrivelser m.m.
Skrivelser m.m. redovisade i förteckning daterad den 16 december 2014 anmäls och
läggs till handlingarna.
_______________

ordf.sign:................................

just.sign:.................................

