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PROTOKOLLTÄBVO 2020-10-21 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 91 Justering och dagordning 

Jan-Olof Hedbom (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger 
rum tisdagen den 27 oktober 2020. 

Därefter godkänns dagordningen. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-10-21 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2020/242-7 

§ 92 Information om stimulansbidrag 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 2 oktober 2020 föreligger 
ärendet. 

Uttalande 
Socialdemokraterna medges lägga ett uttalande till protokollet, bilaga 1. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna. 

just.sign: ...... ~~······· 



Socialnämnden 20201021 

Uttalande 

Ärende nr 2 Information om stimulansbidrag. 

Vi socialdemokrater gör följande uttalande som ska tillföras protokollet. 

Vi anser det anmärkningsvärt att kommunen inte tar till vara de initiativ staten och 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) ger i form statsbidrag för att förbättra den 
enskildes situation. 

Statsbidrag som skulle gått till: 
-att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare inom kommunala hälso- och 
sjukvården 
-att stärka brukarmedverkan, 
-sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både kommuner och 
regioner samt 
-stärkt suicidpreventivt arbete. 

Vi ställer oss frågande till att pågående corona epidemi återigen skulle vara ett skäl 
att inte stärka verksamheten i övrigt. Täby kan inte vara unikt i detta sammanhang, 
det som andra kommuner klarar av. Vi vill även i detta sammanhang påtala 
kommunens informationsskyldighet till privatverksamhet om de statsbidrag som är 
möjliga att söka. 

För socialdemokraterna 
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PROTOKOLLTÄBVU 2020-10-21 

SOCIAlNÄMNDEN 

SON 2020/120-79 

§ 93 Rapport ej verkställda beslut per den 30 september 2020 

Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om en beviljad insats enligt socialtjänstlag (2001 :453) (Sol) och lag (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (lSS) inte verkställts inom tre månader 
efter beslut. 

Per den 30 september 2020 rapporterar social omsorg totalt trehundratvå (302) ej 
verkställda beslut fördelat över tvåhundraåttio (280) inom Sol och tjugotvå (22) inom 
lSS. Flertalet av dessa beslut är till följd av avbrott i verkställighet samt till följd av att 
brukare har valt att avstå tjänster med anledning av rådande pandemi. 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2020 föreligger 
ärendet. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner social omsorgs rapport daterad den 19 oktober 2020 om 
totalt trehundratvå (302) ej verkställda beslut per den 30 september 2020. 

just.sign:.~ .......... . 
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PROTOKOLLTÄBVU 2020-10-21 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2020/125-04 

§ 94 Budgetuppföljning per september 2020 med årsprognos för socialnämnden 

Prognosen för socialnämnden år 2020 är en positiv avvikelse med 55,0 mnkr, vilket 
motsvarar 5% av budgeterade nettokostnader. 

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 46,6 mnkr. För anslagsfinansierad 
verksamhet prognosiseras en positiv avvikese med 4,3 mnkr och för egen regi 
prognostiseras en positiv avviklse med 4,2 mnkr. 

Socialnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade budgetuppföljning. 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 16 oktober 2020 föreligger 
ärendet. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning per september 2020 med 
årsprognos och överlämnar den till kommunstyrelsen som en del av kommunens 
samlade rapport för budgetuppföljning 

~ 
ord .sign: .. .. ""'v • • .... just.sign: _____/ ---- ~---~------------
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PROTOKOLLTÄBYO 2020-10-21 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2020/112-71 

§ 95 Tillfälliga förändringar i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd 

Covid-19 pandemin påverkar fortsatt hur social omsorgs verksamhet bedrivs, social 
omsorg ser därmed behov av att delvis förlänga beslutet om tillfälliga förändringar i 
riktlinjerna för ekonomiskt bistånd avseende sjukdom samt inkomster som reducerar 
försörjningsstödet. 

Förändringen avseende företagare föreslås upphöra utifrån rådande förutsättningar och 
behov. 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 september 2020 föreligger 
ärendet. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att förlänga beslut om tillfälliga förändringar i riktlinjerna 
för ekonomiskt bistånd avseende sjukdom samt inkomster som reducerar 
försörjningsstödet för perioden 1 november 2020 och fram till 31 december 2020. 

2. Socialnämnden beslutar om att inte förlänga den tillfälliga möjligheten för 
företagare att få ekonomiskt bistånd. Beslutet upphör därmed att gälla från och 
med 30 oktober 2020 

1
ordf.sign: ............ .. / ........ .... .. just.sign: ......... fa..7.E. .. . 

'--
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PROTOKOLLTÄBY a, 2020-10-21 

SOCIALNÄMNDEN 

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. 

just.sign: __1~---- ----- ---



Socialnämnden 20201021 

Yrkande 

Ärende nr 6 Behov av särskilt boende för peroner med funktionsnedsättning (LSS) 

Förslag till beslut 

I. Socialnämnden återremitterar ärendet för kompletterande ekonomisk beräkning 
2. Socialnämnden beslutar om omdelbar justering. 

I det fall socialnämnden inte fattar beslut enligt vårt förslag reserverar vi oss enligtföljande: 

Ett förtydligande behöver göras angående möjligheten att juridiskt ingå avtal med privat 
fastighetsägare om en i förväg angiven hyresnivå och en hyrestiden om 20 år. 
Vidare behöver en ingående ekonomisk kalkyl redovisas om den reella kostnaden för 
socialnämnden. Redovisningen bör innehålla en långsiktig skillnad i kostnad av att kommunen 
bygger och äger mot den föreslagna upplägget. Med andra ord efterfrågar vi en risk och 
kostnadsanalys. Socialnämnden är beställare av en fungerande verksamhet och bär 
kostnadsansvaret. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2020-10-21 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2020/140-72 

§ 97 Förlängning av beslut om tillfälliga förändringar i verksamhet och hantering 
av ersättning inom daglig verksamhet 

Covid-19 pandemin försätter att påverka daglig verksamhet och hanteringen av 
ersättningar inom daglig verksamhet varpå social omsorg ser ett behov av att förlänga 
tidigare beslut om tillfälliga förändringar. 
Föreslagna förändringar syftar bland annat till att tillgodose brukarnas behov av daglig 
verksamhet och minimera påverkan på de enskilda brukarnas privatekonomi. 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2020 föreligger 
ärendet. 

På grund av jäv deltar inte Anne-Marie Malmsten {L) i handläggningen i detta ärende. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslut att förlänga de tillfälliga förändringarna, tagna i socialnämnden § 
84 den 16 september 2020, i verksamhet och hanteringen av ersättning för daglig 
verksamhet inom avdelning funktionsnedsättning till den 31 december 2020. 

Jordf.s19~1-............ ... . just.sign: ..... /~..... 
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PROTOKOLLTÄBYO 2020-10-21 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2020/67-76 

§ 98 Svar på motion om att öka andelen särskilda boenden i egen regi för att 
tillförsäkra ett boende inom kommunen för våra äldre Täbybor 

Ledamöterna Agneta Lundahl Dahlström (S) och Janne Boman (S) har inkommit med en 
motion om att öka andelen särskilda boenden i egen regi för att tillförsäkra boende inom 
kommunen för våra äldre Täbybor. 

Motionärerna yrkar därför att fullmäktige uppdrar till socialnämnden att tillse minst 50 
procent av behovet av särskilda boenden för äldre ska ske i egen regi. 

För närvarande har social omsorg rådighet över platstillgången gällande egen regi och 
entreprenad upphandlat boende (LOU) vilket utgör cirka 55 procent av det totala antalet 
platser i Täby. 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 5 oktober 2020 föreligger 
ärendet. 

Yrkanden 
Socialdemokraterna yrkar att Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
motionen daterad den 10 februari 2020, bilaga 3. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen daterad den 10 februari 2020 med 
hänvisning till socialnämndens tjänsteutlåtande daterat den 5 oktober 2020. 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

0 \ 
' ) ) .. ...ordf.sig~.<.:'.'............ . just. sign: ../&... ...



Socialnämnden 20201021 

Yrkande 

Ärende 8. Öka andelen särskilda boenden i egen regi för att tillförsäkra ett boende inom kommunen 
för våra äldre Täbybor. 

Förslag till beslut 

Kommfullmäktige beslutar att bifalla motion daterad IOfebruari 2020 med 
hänvisning till nedanstående. 

I det fall socialnämnden inte fattar beslut enligt vårt förslag reserverar vi oss enligt 
följande: 

Motionen vill påvisa att andelen kommunala boenden i egen regi bör ökas till 50% av 
behovet vilket idag motsvarar (50% av 580) = 290 platser. Föreliggande 
tjänsteutlåtande visar att av 580 platser är 420 platser placerade i Täby kommun, 
resterande andel 160 personer har sitt boende utanför kommunen. Någon analys om 
detta är självvalt eller att man känt sig "tvingad" har inte utförts. 
Allegården och Ångaren som är kommunalt ägda, kommer i närtid att upphöra på 
grund av ombyggnad, vilket medför en minskad tillgång till platser inom kommunen. 
Motionssvaret missar helt att se framåt, hur andelen privatägda boenden kommer att 
öka, i förhållande till kommunalt ägda. Prognostiserat behov av antalet platser 
kommer att öka och uppgå till 750 år 2028. Den enskilde blir än mer hänvisad till 
marknaden om att kunna erhålla en plats inom kommunen. Om detta nämns inget i 
motionssvaret. För att säkerställa en möjlighet till ett val av boende inom kommunen 
bör den kommunalt ägda delen uppgå till minst 50% av behovet. 

Förit;oc· , !demokraterna /j . 
~1& ~14~ 

Jan Olof~ 1!!'~arba Lindberg ?' 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-10-21 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2020/173-71 

§ 99 Överenskommelse gällande Stockholms ungdomsmottagningar 

Storsthlm rekommenderar kommunerna i Stockholms län att anta överenskommelse 
"Stockholms ungdomsmottagningar - Överenskommelse mellan Region Stockholm, 
Storsthlm och kommuner i Stockholms län". 

Social omsorg är positiv till samverkansöverenskommelsen då den syftar till att skapa 
likvärdig , jämnställd och jämnlik ungdomsmottagning för länets ungdomar. 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2020 föreligger 
ärendet. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta 

Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelsen Stockholms 
ungdomsmottagningar - Överenskommelse mellan Region Stockholm, Storsthlm och 
kommuner i Stockholms län. 

.. tWI-
JUSt.s,gn: .../t............... .... .. . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-10-21 

SOCIALNÄMNDEN 

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 (SO) yrkar på att ärendet återremitteras. 

Ordföranden ställer Kristofer Nyströms (SO) 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. 

( 
ordf.sign: just.sign: .. /d........... ... 

I 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-10-21 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2020/129-79 

§ 101 Anmälan av lex Sarah för perioden augusti - september 2020 

Förteckning över inkomna rapporter enligt lex Sarah samt upprättade utredningar under 
augusti och september månad 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 

just.sign:____ /~--------
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-10-21 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2020/127-79 

§ 102 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning daterad 14 oktober 2020 anmäls och läggs till 
handlingarna. 



.
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PROTOKOLLTÄBYO 2020-10-21 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2020/128-79 

§ 103 Anmälan av skrivelser m.m. 

Förteckning över inkomna skrivelser m.m. daterad den 14 oktober 2020 anmäls och 
läggs till handlingarna. 

--} 
·J

ordf. sign: .. ........ / ... ... ......... . just.sign:..... /f.:?..4-,! .. 
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PROTOKOLLTÄBYU 2020-10-21 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 104 Övriga frågor 

Avdelningschef Kotte Wennberg informerar nämnden om olika bostadsformer som 
Bostad Först, Träningslägenhet och Tillfälligt boende. 

Avdelningschef Kotte Wennberg informerar nämnden om SIS-placeringar. 

Avdelningschef Marie Tid informerar om nationell brukarundersökning för äldreomsorgen 
2020. 

I övrigt förekom inga frågor på sammanträdet. 

just.sign:_~~-- --- ----
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-10-21 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 105 Enskilda listan 

Enskilda listan tar upp individärenden som är sekretessbelagda och är protokollfört i ett 
separat protokoll, socialnämnden protokoll E 2020-10-21. 

just.sign: ___/~--- -- -




