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PROTOKOLLTÄBVO 2020-11 -11 

SOCIALNÄMNDEN 

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-11-11 överklagandetiden går ut 2020-12-07 

Anslaget sätts upp 2020-11-16 Anslaget tas ned 2020-12-08 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, plan 3 

~1udULI\I~ 
Underskrift (/"'Sa~dra Nagy vu 
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PROTOKOLLTÄBYU 2020-11 -11 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 106 Justering och dagordning 

Jan-Olof Hed bom (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger 
rum måndagen den 16 november 2020. 

Alliansen meddelar att de har initierat ett uppdrag gällande ekonomisk jämställdhet som 
ska ges till Socialchef Claes Lagergren. Nämnden godkänner att uppdraget läggs till 
som en punkt på dagordningen. Ärendet läggs som paragraf§ 113 Uppdrag gällande 
Ekonomisk jämställdhet. Se även Bilaga 2. 

Därefter godkänns dagordningen. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2020-11-11 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2020/264-71 

§ 107 Behovsprognos av bostäder för individ- och familjeomsorg för perioden 
2020-2024 

Behovsprognosen visar på ett behov av närmare 100 bostäder fram till och med år 2024. 
Behovet har sjunkit från tidigare år då ansvaret för nyanlända numera hanteras av 
Gymnasie- och näringslivsnämnden. 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande och rapport daterat den 15 oktober 2020 
föreligger ärendet. 

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

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporten "Behovsprognos av bostäder för individ
och familjeomsorg för perioden 2020-2024 daterad 2020-10-15 

2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen som ett underlag till kommunens 
övergripande lokalförsörjningsplanering. 

justsign .... e--1/ .. 



Sandra Nagy 

Från: Lars Magnusson <lars.magnusson@sd.se> 
Skickat: den 11 november 2020 14:04 
Till: Sandra Nagy 
Kopia: Thomas Nilsonne 
Ämne: Skriftlig kommentar till pkt 2 Behov .... 

Hej Sandra! 
Vi har ett inlägg som jag distribuerar i förväg så det finns på plats när jag åberopar detta: 

SO Täby förordar att man undersöker möjligheten till att etablerar kostnadseffektiva boenden enligt 
Staffanstorpsmodellen dvs begagnade husvagnar till gruppen ensamkommande flyktingbarn. 

Vi ser annars att äldre täbybor kommer få nedskuren vård och omsorg. 

Dock skall familjehem eller inackordering i rum hos enskilda (inneboende) också användas som boendelösning så 
långt det är möjligt. Dyra lösningar enligt HVB-normen skall inte användas. 

SD Täby 
Lars Magnusson 
End inlägg 

Hälsningar 
Lars 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-11-11 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2020/262-74 

§ 108 Behovsprognos för behov av omfattande omsorgs insatser hos personer 65 
år och äldre, period 2020-2029 

Kommunens befolkningsprognos visar att antalet personer 65 år eller äldre i Täby 
kommer att öka med drygt 2500 personer (18 %) under de kommande tio åren . Större 
delen av ökningen sker i åldersgruppen 80 år eller äldre. Vid 2019 års slut uppgick den 
åldersgruppen till 3832 personer men beräknas att växa till 6000 invånare år 2029. 

Behovsprognosen pekar på kommuninvånarnas behov av omfattande omsorgsinsatser, 
d.v.s. behov av särskilt boende eller hemtjänst vid fler än sex tillfällen dagtid (kl. 07-22) 
och vid behov av insatser nattetid vid fler än ett tillfälle. I prognosen, som utgår från 
dagens omständigheter (äldres hälsotillstånd, kriterier för biståndbeslut, m.m.) har 

hänsyn tagits till den förväntat positiva utvecklingen av äldres hälsa som innebär att den 
ökade medellivslängden antas medföra att det är fler friska år som läggs till livet, men 
även att antalet sjuka år i slutet av livet sannolikt kan komma att öka. 

Behovsprognosen visar att år 2029 kommer cirka 870 Täbybor vara i behov av 
omfattande vård- och omsorgsinsatser. Det innebär närmare 190 fler individer än idag. 
Av dessa 190 individer kommer 175 behöva särskilt boende och 15 omfattande 
hemtjänst, förutsatt att bedömningskriterierna för att bevilja omfattande omsorg förblir 
liksom idag. 

I denna rapport presenteras behovet för kommunens folkbokförda invånare. Då Täby 
kommun tillämpar Lag (2008:926) om valfrihetssystem (LoV) är det sammanlagda 
behovet av vårdplatser för invånare från Täby samt andra kommuner högre än vad som 

redovisas i denna rapport. 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande och rapport daterat den 15 oktober 2020 
föreligger ärendet. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporten "Behovsprognos för omfattande 
omsorgsinsatser hos personer 65 år och äldre, period 2020-2029", daterad 2020-
10-15. 

2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen som ett underlag till kommunens 
övergripande lokalförsörjningsplanering. 

. . /~Just.s1gn:............. ... ........... . 
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PROTOKOLLTÄBY C, 2020-11-11 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2020/263-72 

§ 109 Behovsprognos för personer med funktionsnedsättning, period 2020-2024 

Behovsprognosen visar på behovet av bostäder inom Täby kommun för socialnämndens 
verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 

Behovsprognosen visar att fram till och med år 2024 behövs cirka 85 fler bostäder för 
personer med funktionsnedsättning , utöver det behov som är tillgodosett inom 
kommunen idag . Prognosen bygger både på känt behov inom verksamheten idag samt 
ett behov till följd av Täbys väntade befolkningsökning. Behoven finns framförallt bland 
boende beviljade enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS. 

Behovsprognosen är en del av underlaget till kommunens lokalförsörjningsplan. 
Ställningstagande kring hur dessa behov ska tillgodoses blir en del i den strategiska 
planeringen . Prognosen ska också bidra till att förtydliga för olika aktörer vilka behov av 
boende som socialnämnden har för personer med funktionsnedsättning . 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande och rapport daterat den 15 oktober 2020 
föreligger ärendet. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporten "Behovsprognos av bostäder för personer 
med funktionsnedsättning, period 2020-2024" daterad 2020-10-15. 

2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen som ett underlag till kommunens 
övergripande lokalförsörjningsplanering. 

( 

ordf.sign: .. just.sign: .... ~ ----
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-11-11 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2020/129-79 

§ 110 Anmälan av lex Sarah för perioden oktober 2020 

Förteckning över inkomna rapporter enligt lex Sarah samt upprättade utredningar under 

oktober månad 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 

~ 
ordf.sign: ..~...... . just.sign: ...... /~.. . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-11-11 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2020/127-79 

§ 111 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning daterad 4 november 2020 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

~ 
)L 4-/

oeffsioo ...... / .. justsign: ../ .. ~... :/·········· ··· 

~ 
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PROTOKOLLTÄBYO 2020-11-11 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2020/128-79 

§ 112 Anmälan av skrivelser m.m. 

Förteckning över inkomna skrivelser m.m. daterad den 4 november 2020 anmäls och 
läggs till handlingarna. 

/1)), 
ordf.s1gn : ... .. ..... .. .............

1 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020- 11 - 11 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 113 Uppdrag gällande Ekonomisk jämställdhet 

Ekonomisk jämställdhet är på många vis en av grundförutsättning för att kunna skapa ett 
mer jämställt samhälle där alla individer, oavsett könsidentitet får rätt förutsättningar till 
ekonomisk självbestämmande och egenmakt. När vi får höra att antalet ärenden som 
gäller våld i nära relation ökar så ställer vi oss frågan hur detta påverkar hur ekonomiskt 
bistånd handläggs ur ett perspektiv som är jämlikt? 

Att ha ett jämställdhetsperspektiv inom socialtjänstens verksamhet med ekonomiskt 
bistånd handlar bland annat om att uppmärksamma hur kvinnors och mäns 
förutsättningar att nå egen försörjning ser ut samt att förebygga ekonomiskt våld . De två 
vuxna i hushållet som ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli bemötta och bedömda på 
lika villkor och det stöd och de insatser som socialtjänsten erbjuder ska utformas utifrån 
hushållets behov. 

Med anledning av ovanstående ställer vi oss frågande till att mannen i familjen per 
automatik är den som registreras som registerledare och därmed är den som får det 
ekonomiska biståndet utbetalt till sig , oaktat om det är mannen eller kvinnan som är den 
sökande. 

Vi önskar därmed följa upp och analysera hur insatser samt resurser fördelas mellan de 
två vuxna i hushållet för att kunna vidta åtgärder och jämna ut eventuella osakliga 
skillnader i Täby. 

Bilaga 2 föreligger ärendet. 

Socialnämnden beslutar 

Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att utreda förutsättningar för att säkra en 
jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd samt återrapportera uppdraget till första 
socialnämnden 2021 . 

~]
I r 

ordf.sig~ ............... . just.sign . /~( 



Socialnämnden 2020-11-11 

UPPDRAG 

Ekonomisk jämställdhet är på många vis en av grundförutsättning för att kunna skapa ett mer jämställt 
samhälle där alla individer, oavsett könsidentitet får rätt förutsättningar till ekonomisk 
självbestämmande och egenmakt. När vi får höra att antalet ärenden som gäller våld i nära relation 
ökar så ställer vi oss frågan hur detta påverkar1hur ekonomiskt bistånd handläggs ur ett perspektiv som 
är jämlikt? 

Att ha ett jämställdhetsperspektiv inom socialtjänstens verksamhet med ekonomiskt bistånd handlar 
bland annat om att uppmärksamma hur kvinnors och mäns förutsättningar att nå egen försörjning ser 
ut samt att förebygga ekonomiskt våld . De två vuxna i hushållet som ansöker om ekonomiskt bistånd 
ska bli bemötta och bedömda på lika villkor och det stöd och de insatser som socialtjänsten erbjuder 
ska utformas utifrån hushållets behov. 

Med anledning av ovanstående ställer vi oss frågande till att mannen i familjen per automatik är den 
som registreras som registerledare och därmed är den som får det ekonomiska biståndet utbetalt till 
sig, oaktat om det är mannen eller kvinnan som är den sökande. 

Vi önskar därmed följa upp och analysera hur insatser samt resurser fördelas mellan de två vuxna i 
hushållet för att kunna vidta åtgärder och jämna ut eventuella osakliga skillnader i Täby. ~ 

Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att utreda förutsättningar för att säkra en jämställd (ff-
utbetalning av ekonomiskt bistånd samt återrapportera uppdraget till ämnden i december 292~ //

//7 ~~ zou c__L){ 
. / [\__, ~~~ C 

\.~ ~ i~ nne {M) ~ rk (L) 

Lena Kvarnström (C) Rut Casselbrant Ludvig (KD) 
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PROTOKOLLTÄBVC, 2020-11-11 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 114 Övriga frågor 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Lilian Carleson informerar om corona läget i 
Täby kommun . 

Avdelningschef för funktionsnedsättning, Camilla Wass informerar om insyn och tillsyn i 
våra gruppbostäder. 

Avdelningschef för äldreomsorg, Marie Tid informerar om utvecklingsarbetet på 
Ångaren. 

Avdelningschef för individ- och familjeomsorg , Kotte Wennberg informerar om 
försörj ningsstöd. 

I övrigt förekom inga frågor på sammanträdet. 

·- \ - I#/ 
ordf.sign: ....... .• •····:) ....... ... justsign: .. / --- ~------------~ 

------'/ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-11-11 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 115 Enskilda listan 

Enskilda listan tar upp individärenden som är sekretessbelagda och är protokollfört i ett 
separat protokoll, socialnämndens protokoll E 2020-11-11 . 


