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§ 116 Val av justeringsman och godkännande av dagordning 

 

Jan-Olof Hedbom (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger 

rum måndagen den 14 december 2020. 

Kerstin Espman (MP) har anmält en fråga till § 140 Övriga frågor. 

 

Därefter godkänns dagordningen.
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§ 117 Uppdatering om corona-läget i kommunen från medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) Lilian Carleson 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Lilian Carleson informerar om corona-läget i 

Täby kommun. 

 

Socialnämnden tackar för informationen. 
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Dnr SON 2020/252-72 

§ 118 Information kring dynamiskt inköpssystem (DIS) 

 

Den 1 januari 2017 infördes möjligheten att använda dynamiska inköpssystem i den 

svenska upphandlingslagstiftningen. 

Ett dynamiskt inköpssystem drivs som en helt elektronisk process i två steg. 

Inköpsenheten har tillsammans med avdelningen för funktionsnedsättning sett över olika 

alternativ för upphandling av bostad med särskild service för vuxna enligt § 9 p. 9 lag 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommunen avser för 

kommande avtalsperiod att upphandla insatserna i enlighet med tjänsteutlåtande 

”Upphandling av bostad med särskild service enligt §9 p. 9 LSS samt § 9 p. 8 LSS”, dnr. 

SON 2020/253-72 men kommer att utreda möjligheten för kommunen att framöver 

upphandla insatser genom ett dynamiskt inköpssystem.  

Resultatet av utredningen planeras att presenteras för Socialnämnden under 2021. 

 

I ärendet föreligger en promemoria daterad den 10 november 2020. 

 

Socialnämnden tackar för informationen. 
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Dnr SON 2020/302-04 

§ 119 Årsbudget 2021 för socialnämnden 

 

Årsbudget 2021 för socialnämnden uppgår enligt beslutad verksamhetsplan för 2021 till 

1 232,2 mnkr. Det är en ökning med 48,8 mnkr (1 %) i förhållande till budget 2020.  

 

Förändringarna verksamhetsåret 2021 består av: 

Volymer: kostnadsökning 41,3 mnkr 

Anslag: kostnadsökning 7,5 mnkr 

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 13 november 2020. 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till årsbudget 2021 enligt bilaga till 

tjänsteutlåtande daterad den 4 december 2020. 

 

Socialdemokraterna deltar ej i besluter i förmån för eget förslag. 

Socialdemokraterna medges lägga ett särskilt uttalande, se bilaga 1. 
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Dnr SON 2020/298-04 

§ 120 Peng till leverantörer inom social omsorg 2021 

 

För år 2021 föreslås pengbelopp till leverantörer inom social omsorg enligt underlag.  

 

Grunduppräkningen av pengbeloppen föreslås bli 1 %. Pengen för särskilt boende ökar 

dock med sammanlagt 2,0 % och besöksersättningen inom hemtjänsten med sammanlagt 

6 % efter beslut i verksamhetsplanen för 2021. 

I pengen till enskilda leverantörer ingår momskompensation med 2,6 %. Pengen ska 

täcka leverantörens samtliga kostnader. 

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 13 november 2020. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till pengbelopp till leverantörer inom social 

omsorg 2021. 
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Dnr SON 2020/293-04 

§ 121 Intern kontrollplan 

 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i 

Täby kommun och att utforma kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges 

kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Socialnämnden har ansvar för den interna 

kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Den interna kontrollplanens 

granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och konsekvensanalys. 

Socialnämndens förslag till intern kontrollplan 2021 omfattar följande riskområden: 

 Upphandling 

 Statsbidrag 

 Behörigheter 

 Oegentliga köp 

 Väntetider 

 Personalförsörjning 

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 13 november 2020. 

 Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta förslag till intern kontrollplan 2021 enligt 

tjänsteutlåtande daterat den 13 november 2020. 
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 Dnr SON 2020/304-71 

§ 122 Riksnorm för försörjningsstöd 2021 

 

Regeringen har beslutat att riksnormen för försörjningsstödet för 2021 ska höjas. 

Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och 

konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 3 december 2020. 

Socialnämndens beslut 

Att socialnämnden fastställer fördelning av riksnormen för försörjningsstöd 2021 på 

budgetposter enligt förslag. 
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 Dnr SON 2020/303-79 

§ 123 Fördelning av bidrag till sociala insatser 2021 

 

Socialnämnden utlyser varje år bidraget ”Bidrag till sociala insatser” som kan sökas av 

föreningar som verkar inom det sociala området. Utöver detta bidrag betalar 

socialnämnden även ut medel till Röda korsets fixartjänst (40 tkr), SeniorNet (83 tkr) och 

Kvinnojouren (200 tkr). Dessa tre bidrag betalas ut i särskild ordning och berörs inte 

ytterligare här. 

För 2021 har socialnämnden budgeterat 480 tkr för att stödja föreningar som verkar 

inom det sociala området, samt ytterligare 200 tkr för att stödja föreningar med fokus på 

att minska social ensamhet hos äldre. Totalt fördelas 680 tkr i bidrag för sociala insatser. 

Ansökningstiden gick ut den 26 november 2020. Totalt inkom 11 ansökningar. Bidrag till 

sociala insatser om 419 675 kr föreslås fördelas så varje förening får sökt belopp. 

Socialnämnden föreslås bevilja två föreningar bidrag för sociala insatser med undantag 

från de allmänna bestämmelserna för bidragsberättigad förening i Bestämmelser för stöd 

till föreningar i Täby kommun som beslutades i kommunstyrelsen § 44 den 3 april 2017 

(KS2015/06-04), gällande kravet på att föreningen ska ha sitt säte i Täby eller 

huvuddelen av sin verksamhet i Täby. Detta då föreningarna är till nytta för de 

medlemmar som bor i Täby. 

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 3 december 2020. 

Socialnämndens beslut 

1) Socialnämnden beslutar att utge bidrag till sociala insatser fördelat enligt följande: 

 FUB i Södra Roslagen, 13 000 kr 

 Goda grannar, 35 246 kr 

 PRO Täby Centrum-Näsby, 15 000 kr 

 Röda Korset Täbykretsen, 40 000 kr 

 SPF Seniorerna Jarlabanke Täby, 112 000 kr 

 SPF Seniorerna Tibble Täby, 25 000 kr 

 Täby Badmintonförening, 110 200 kr 

 Täby Old Singers, 12 229 kr 

 Veteranringen Täby, 25 000 kr  

Bidrag om totalt 387 675 kr 
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 Dnr SON 2020/303-79 

§ 123 Fördelning av bidrag till sociala insatser 2021 (fort.) 

 

2) Socialnämnden beslutar att bevilja bidrag till sociala insatser medundantag från 

allmänna villkor för bidragsberättigad förening i Bestämmelser för stöd till föreningar i 

Täby kommun, som beslutades i kommunstyrelsen § 44 den 3 april 2017 (KS 2015/06-

04) gällande kravet på att föreningen ska ha sitt säte i Täby eller huvuddelen av sin 

verksamhet i Täby, avseende följande föreningar: 

 RSMH i samma båt 17 000 kr 

 Äldrekontakt 15 000 kr 

Bidrag om totalt 32 000 kr 
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 Dnr SON 2020/291-79 

§ 124 Redovisning av verksamhet med personligt ombud för år 2020 och 
ansökan om statsbidrag för år 2021 

 

Personligt ombud är en stödinsats för personer med psykisk funktionsnedsättning. Målet 

med stödet är att personer med psykisk funktionsnedsättning ska leva ett mer 

självständigt liv. Under 2020 har personligt ombud haft kontakt med 86 klienter. Varje år 

ansöker kommunen om statsbidrag för personligt ombud via länsstyrelsen. I år är 

statsbidraget för en heltidstjänst 402 638 kr, en ökning med 100 tkr från föregående år. 

Täby kommun avser att i år, liksom tidigare år, ansöka om statsbidrag för en heltidstjänst.  

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilagor daterat den 10 november 2020. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen till Länsstyrelsen i Stockholms län 

gällande verksamhet personligt ombud för 2020.  

  
2. Socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2021 och 

överlämnar ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län.   
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Dnr SON 2020/253-72 

§ 125 Upphandling av bostad med särskild service enligt § 9 p. 9 LSS, samt 
§ 9 p. 8 LSS. 

 

Kommunen har behov av att upphandla ett ramavtal avseende bostad med särskild 

service för vuxna enligt § 9 p. 9, lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) samt bostad med särskild service för barn och unga enligt § 9 p. 

8, LSS. 

Upphandlingen planeras att genomföras samordnat tillsammans med Sundbyberg, 

Vaxholm och Danderyd. 

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att delegera till socialchef att, inför annonsering, 

godkänna upphandlingsdokumenten. 

 

2. Socialnämnden beslutar att delegera till socialchef att anta leverantör, teckna avtal 

samt, om nödvändigt, fatta beslut om att avbryta upphandlingen. 
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Dnr SON 2020/280-7 

§ 126 Upphandling av socialsekreterare som bemanningstjänst 

 

Kommunens nuvarande ramavtal avseende socialsekreterare som bemanningstjänst löper 

ut 28 februari 2021 varför en ny upphandling behöver genomföras. 

 

Stockholms Inköpscentral (STIC) genomför nu, på uppdrag av medlemskommunerna, en 

samordnad upphandling avseende socialsekreterare som bemanningstjänst. Det nya 

avtalet planeras vara på plats 1 mars 2021. 

 
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att gå med i Stockholms Inköpscentrals upphandling av 

socialsekreterare som bemanningstjänst. 
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Dnr SON 2020/281-73 

§ 127 Upphandling av insatser inom socialpsykiatrin 

 

Två av kommunens avtal inom socialpsykiatrin löper ut under maj 2021 varför en ny 

upphandling behöver genomföras. 

 

Stockholms Inköpscentral (STIC) genomför nu, på uppdrag av medlemskommunerna, en 

samordnad upphandling som avser att ersätta de två avtal som löper ut. 

Det nya avtalet planeras vara på plats under juni 2021. 

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att gå med i Stockholms Inköpscentrals upphandling av insatser 

inom socialpsykiatrin.
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Dnr SON 2020/288-79 

§ 128 Avtal med Stockholms stad för MIKA-mottagningen, KAST och 
regionkorrdinatorn 

 

Revideringen av den länsgemensamma ”Strategi för att förebygga och bekämpa våld i 

Stockholms län 2020–2026”  medför ett ansvar för Täby kommun att även erbjuda stöd 

och insatser relaterade till prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

Stockholms stad har erbjudit Täby kommun att ingå avtal och på så sätt erbjuda 

målgruppen stöd och insatser genom Mika-mottagningen, Köpare av sexuella tjänster 

(KAST) och regionkoordinatorerna. Social omsorg anser att erbjudandet är ett 

kostnadseffektivt sätt att snabbt erbjuda specialiserade insatser till målgruppen.  

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2020. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att underteckna avtal med Stockholms stad för 

MIKA-mottagningen, KAST och regionkoordinatorn för perioden 1 januari 2021 och 

längst till och med 31 december 2026. 
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Dnr SON 2020/273-72 

§ 129 Revidering av riktlinjer för handläggning av insatser enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 

 

Gällande riktlinjer för handläggning av insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service 

(LSS) antogs av socialnämnden den 14 december 2016 och reviderades den 22 februari 

2017.  

Med anledning av ändrad lagstiftning, föreskrifter och rättspraxis samt annan utveckling 

och beslut som påverkar föreslås förändringar av riktlinjerna. Även förtydliganden och 

strukturella ändringar föreslås i syfte att göra riktlinjerna mer användarvänliga. 

Förändringarna redovisas i sin helhet i bilaga 1, daterad 12 november 2020. 

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2020. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget om revidering av ”Riktlinjer vid 
handläggning av insatser enligt lagen om stöd och service (LSS)” daterat 12 
november 2020.  

2. Socialnämnden beslutar om att ”Riktlinjer vid handläggning av insatser enligt 
lagen om stöd och service (LSS)” börjar gälla från och med 1 januari 2021.  
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Dnr SON 2020/295-79 

§ 130 Grundläggande principer för valfrihetssystem inom socialnämndens 
ansvarsområde 

 

Täbybor har sedan tidigt 1990-tal kunnat välja utförare av offentligt finansierad omsorg. I 

takt med att valfrihetsystem införts och utvecklats har socialnämndens roll förändrats. 

Rollen som utförare har successivt minskat, samtidigt som rollen som beställare och 

organisatör av den lokala ”valfrihetsmarknaden” blivit allt mer central. Ett 

valfrihetssystem är en form av styrning som hela tiden måste underhållas för att systemet 

ska fungera. För att tydliggöra grunderna i och ramarna för utformningen av 

valfrihetssystem inom socialnämndens ansvarsområde, har ett förslag till 

principdokument utarbetats.  

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilaga daterat den 16 november 2020. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föreliggande förslag avseende ”Grundläggande 

principer för valfrihetssystem enligt LOV inom socialnämndens ansvarsområde” 

daterat den 16 november 2020.  

 

2. Principdokumentet gäller från och med den 1 januari 2021 och tills vidare. 

 

3. Principdokumentet ersätter ”Policy för socialnämndens valfrihetssystem”, dnr. 

2017/57-74. 
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Dnr SON 2020/270-75 

§ 131 Fördelning av kvalitetspeng inom hemtjänsten 2020 

 

Inom hemtjänsten finns sedan 2018 en modell med kvalitetspeng vars syfte är att styra 

mot kvalitet och kvalitetsutveckling. År 2020 omfattar modellen sju aktuella 

hemtjänstutförare, varav fem har nått upp till de nivåer som krävs för att erhålla 

kvalitetspeng 2020. Av budgeterade medel 7 mnkr har totalt 2,7 mnkr fördelats, vilket 

motsvarar cirka 39 procent av budgeterat belopp. 

 

Inför 2021 behöver modellen ses över, socialchefen föreslås få i uppdrag att återkomma 

med en reviderad modell under kvartal 2 år 2021.  

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilaga daterat den 9 december 2020. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föreslagen fördelning av kvalitetspeng inom 

hemtjänsten 2020 enligt tjänsteutlåtande daterat den 19 november 2020.  

 

2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att återkomma till socialnämnden med 

en reviderad modell för kvalitetspeng inom hemtjänsten under kvartal 2 år 2021.  

 

Socialdemokraterna deltar ej i besluter i förmån för eget förslag. 

Socialdemokraterna medges lägga ett särskilt uttalande, se bilaga 2. 
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Dnr SON 2020/53-00 

§ 132 Revidering av socialnämndens arkivbeskrivning 

 

Socialnämndens arkivbeskrivning innehåller en beskrivning av myndighetens allmänna 

handlingar för att underlätta sökandet efter dessa. Arkivbeskrivningen beskriver även hur 

myndighetens arkivorganisation är uppbyggd.   

 

Socialnämndens arkivbeskrivning reviderades senast 2014 och är nu i behov av en 

uppdatering. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilaga daterat den 29 januari 2020 respektive 

30 november 2020. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna arkivbeskrivning för socialnämnden daterad 30 

november 2020. 
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Dnr SON 2020/290-79 

§ 133 Antagande av arbetsordning för socialnämndens socialutskott 

 

Socialutskottet är tillsatt av socialnämnden för att på dess vägnar besluta i de enskilda 

ärenden som anges i nämndens delegationsordning.  

Det är inget lagstadgat krav för ett utskott att ha en arbetsordning. En arbetsordning är 

dock ett organisatoriskt styrdokument som tydliggör arbetet i ett beslutande organ och är 

därför en handling som bedöms lämplig att anta. Syftet med föreslagen arbetsordning är 

att formalisera vad som gäller för socialutskottet utöver vad som följer av lag eller annan 

författning. 

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilaga daterat den 12 november 2020. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta arbetsordning för socialutskottet enligt bilaga till 

tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2020.    
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Dnr SON 2020/140-72 

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

 

Covid-19 pandemin fortsätter 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. 

 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilaga daterat den 9 december 2020. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att förlänga de tillfälliga förändringarna, tagna i socialnämnden 

§ 97 den 21 oktober 2020, i verksamhet och hanteringen av ersättning för daglig 

verksamhet inom avdelning funktionsnedsättning till den 28 februari 2021. 

    
  



 

 PROTOKOLL 

 2020-12-09 
 

SOCIALNÄMNDEN 
 

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

 

25 

Dnr SON 2020/294-79 

§ 135 Beslut om delegation avseende behov av besöksförbud 

 

Regeringen har fattat beslut om att ge Folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov 

besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden genom förordningen (2020:979) om 

tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra 

spridningen av sjukdomen covid-19. Kommuner kan meddela behov av besöksförbud till 

Folkhälsomyndighete. Det är troligt att beslutande besöksförbud kommer att gälla för en 

begränsad tid och kan komma att behöva efterfrågas flera gånger med kort varsel. Det är 

därför lämpligt att delegera frågor om bedömning av behov av besöksförbud samt 

meddelande av behovet till socialchef.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 december 2020. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att delegera till socialchef att bedöma behov av 

besöksförbud och meddela behovet till Folkhälsomyndigheten för att, i den mån 

Folkhälsomyndigheten så beslutar, besöksförbud ska kunna utfärdas med stöd av 

förordningen (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer 

för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Delegationen gäller 

så länge förordningen 2020:979 gäller. 

 

2. Socialnämnden beslutar vidare att protokollet för aktuellt beslut omedelbart ska 

justeras.   
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Dnr SON 2020/294-79 

§ 136 Anmälan av ordförandebeslut 

 Beslut om besöksstopp på särskilda boenden för äldre som drivs av Täby 

kommun. 

 Beslut om att meddela Folkhälsomyndigheten behov av förbud mot besök i 

särskilda boenden för äldre. 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner anmälan av ordförandebeslut enligt förteckning ovan och 

lägger dem till handlingarna. 

 

Socialdemokraterna medges lägga ett särskilt uttalande till protokollet, se bilaga 3.
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Dnr SON 2020/127-79 

§ 137 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning daterad 2 december 2020 anmäls och läggs till 

handlingarna.

 
  



 

 PROTOKOLL 

 2020-12-09 
 

SOCIALNÄMNDEN 
 

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

 

28 

Dnr SON 2020/128-79 

§ 138 Anmälan av skrivelser m.m. 

Förteckning över inkomna skrivelser m.m. daterad 2 december 2020 anmäls och läggs till 

handlingarna.
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Dnr SON 2020/129-79 

§ 139 Anmälan av lex Sarah, november 2020 

Förteckning över inkomna rapporter enligt lex Sarah samt upprättade utredningar under 

november månad 2020 anmäls och läggs till handlingarna.
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§ 140 Övriga frågor 

Kerstin Espman (MP) ställde en fråga gällande skyddsutrustning under covid-19 

pandemin. Avdelningschef för äldreomsorg, Marie Tid besvarar frågan. 

 

Inga övriga frågor förekom under sammanträdet.
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§ 141 Enskilda listan 

Enskilda listan tar upp individärenden som är sekretessbelagda och är protokollfört i ett 

separat protokoll, socialnämndens protokoll E 2020-12-09.

 

 

 


