
 

 PROTOKOLL 

 2020-10-21 
 

SOCIALNÄMNDEN 
 

 

Tid och plats för 

sammanträdet 

Onsdagen den 21 oktober 2020 klockan 18.00-19.55 

Täby kommunhus, fullmäktigesalen, 0371a 

Beslutande Thomas Nilsonne (M), ordförande 

Susan El Hark (L), 1:e vice ordförande 

Jan-Olof Hedbom (S), 2:e vice ordförande 

Eva Strand (M) 

Izabelle By (M) 

Maria Dahlin (M) 

Peter Carlström (M) 

Örjan Winkvist (L) 

Maria Bratt (L), ersätts av Anne-Marie Malmsten (L) 

Lena Kvarnström (C) 

Rut Casselbrant Ludwig (KD) 

Barbro Lindberg (S) 

Lars Magnusson (SD), ersätts av Kristofer Nyström (SD) 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Charlotte Törnstrand (M), Marie Sjölund (M), Line Wennberg 

(M), Gunnel Allard (M), Birger Carlsson (M), Anne-Sofie Rossi 

(L), Kajsa Råhlander (L), Jan Jacobsson (S), Eva Stenström 

(S) 

 

Deltar på distans: Siv-Mari Skarp Andersson (C) 

Insynsplats Kerstin Espman (MP) 

Övriga deltagare Socialchef Claes Lagergren, avdelningschef för individ och 

familjeomsorg, Kotte Wennberg, avdelningschef för 

äldreomsorg, Marie Tid, avdelningschef för 

funktionsnedsättning, Camilla Wass, nämndsamordnare 

Sandra Nagy, nämndsamordnare, Anne-Cathrine Ahx, 

supporttekniker.  

Paragrafer § 96 och § 100  

Justering Omedelbar 

Sekreterare Sandra Nagy 

Ordförande Thomas Nilsonne (M) 

Justerande Jan-Olof Hedbom (S) 
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BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-21 Överklagandetiden går ut 2020-11-11 

Anslaget sätts upp 2020-10-21 Anslaget tas ned 2020-11-12 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, plan 3 

Underskrift Sandra Nagy 
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  SON 2020/223-72 

§ 96 Behov av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)  

 

Behovsprognos av bostäder för personer med funktionsnedsättning 2019-2023 gör 

gällande att det finns ett kommande behov av gruppbostäder för vuxna, enligt 9 § 9 p. 

lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), för 25 personer till 

och med år 2023.  

 

Genom försäljning av fyra fastigheter kan ytterligare gruppboende i egen regi tillskapas 

inom Täby kommun och det ökade behover tillgodoses till viss del. Krav ska ställas på 

att samtliga fyra fastigheter hyrs ut till kommunal verksamhet i 20 år och till en av 

kommunen i förväg angiven maximal hyresnivå. 

 

För att minimera konsekvenser för den enskildes ekonomi bör hyresnivån hållas på en 

rimlig nivå. Rimlig hyresnivå anses vara något lägre eller i nivå med hyran i kommunens 

senast uppföra gruppbostäder. 

 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat 8 september 2020 föreligger 

ärendet. 

 

Yrkanden 

Socialdemokraterna yrkar att ärendet återremitteras, bilaga 2. 
 
Ordföranden ställer Socialdemokraternas yrkande under proposition och finner att 
nämnden avslår detta. 
 
Därefter ställs liggande förslag under proposition och finner då att nämnden bifaller 
densamma. 
 
Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden beslutar att fastställa beskrivet behov av gruppbostäder för vuxna 

enligt 9 § 9 p. lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

och förordnad hyresnivå. 

 

2. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering. 

 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med förmån för eget förslag, bilaga 2. 
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 SON 2020/193-77 

§ 100 Svar på remiss Sammanhållen kunskapsstyrning – ett nationellt 
sammanhållet system för kunskapsbaserad vård 

 

Täby kommun har fått Remiss av betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för 

kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36) från Socialdepartementet.  

 

Utredningen har två syften; att dels öka förutsättningarna för staten att genomföra de 

insatser som mest effektivt bidrar till att målen med hälso- och sjukvården nås, dels att 

öka förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens professioner att arbeta 

kunskapsbaserat.  

 

Social omsorg påtalar att kommunal hälso- och sjukvård behöver finnas med som 

representanter i samverksanstrukturer för hälso- och sjukvårdfrågor på nationell, 

regional och lokal nivå.  

 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 16 september 2020 föreligger 

ärendet. 

 

Yrkanden 

Kristofer Nyström (SD) yrkar på att ärendet återremitteras.  

 

Ordföranden ställer Kristofer Nyströms (SD) förslag under proposition och finner att 

nämnden avslår detta. 

 

Därefter ställer ordföranden liggande förslag under proposition och finner att nämnden 

bifaller densamma. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta 

 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet daterat 16 september 

2020 som svar på Remiss av betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för 

kunskapsbaserad vård. 

 

2. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering.  

 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
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