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Socialchef Claes Lagergren, nämndsamordnare Sandra Nagy. 
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Carleson och ekonomianalytiker Henrik Berggren till§ 7. 

§§ 5 -17 

Tisdagen den 16 februari 2021 

§a,A0.-..~ ~ 
Thom is N' . ne (M) 
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SOCIALNÄMNDEN 

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Socialnämnden 
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Anslaget sätts upp 2021-02-16 Anslaget tas ned 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, plan 3 

2021-03-09 

2021 -03-10 

Underskrift Sandra Nagy 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-02-09 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 5 Val av justeringsman och godkännande av dagordning 

Barbro Lindberg (S) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justering sker 
tisdagen den 16 februari 2021. 

Därefter godkänns dagordningen. 

Gl- .. 0J-
ordf.sign: ............ ................. . JUSt.s1gr/2J. ............... .. ....... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-02-09 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 6 Information om LSS utjämningssystem 

Ekonomianalytiker Henrik Berggren informerar socialnämnden om utjämning av vissa 
kostnader för stöd och service till funktionshindrade. 

Socialnämnden tackar för informationen. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-02-09 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 7 Preliminärt bokslut för socialnämnden 2020 

Socialchef Claes Lagergren informerar nämnden att för år 2020 redovisar nämnden en 
positiv avvikelse med 61,5 mnkr vilket motsvarar 5 % av budgeterade nettokostnader. 
Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse med 46,5 mnkr. 

För anslags-finansierad verksamhet redovisas en positiv avvikelse med 9,7 mnkr och egen 
regi redovisar en positiv avvikelse med 5,3 mnkr. 

Socialnämnden tackar för informationen. 

~ C 

ordf.sign:. \ .•.. / .. 1. ..... . just.sign-;o~·-········ · 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-02-09 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2020/140-72 

§ 8 Tillfälliga förändringar i verksamhet och hantering av ersättning för daglig 
verksamhet inom avdelning funktionsnedsättning 

För närvarande erbjuds vaccinering mot covid-19 för brukare och personal i 
dagliga verksamheter. Vaccineringen beräknas pågå till och med mars 2021. 

Tills vaccinering är klar finns det risk för att brukarnas behov av daglig verksamhet och 
brukarnas privatekonomi fortsatt påverkas. Social omsorg ser därför ett behov av att 
förlänga beslutet om de tillfälliga förändringarna i verksamhet och hanteringen av 
ersättning för daglig verksamhet inom avdelning funktionsnedsättning till den 31 mars 
2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 januari 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att förlänga de tillfälliga förändringarna, tagna i socialnämnden 
§ 134 den 9 december 2020, i verksamhet och hanteringen av ersättning för daglig 
verksamhet inom avdelning funktionsnedsättning till den 31 mars 2021. 

~ ,-
·'i-.~ 

ordf.sign:u ·· l ··· .. ·· ····· ··· .. · just.sign:/J...... ........ .. ....... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-02-09 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/46-74 

§ 9 Stimulansmedel 2021 för utveckling av digital teknik inom äldreomsorgen 

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner har träffat en överenskommelse om en 
satsning på teknik inom äldreomsorgen. Satsningen, som kommer att pågå under åren 
2020-2022, ger kommuner möjlighet att genom digitalisering utveckla verksamheten. 

Täby kommun har för år 2021 tilldelats 1,1 mnkr. Av beloppet föreslås 400 tkr användas 
för inköp av TV-skärmar till samtliga särskilda boenden inom kommunen. Skärmarna gör 
det möjligt att på ett enhetligt och digitalt sätt sprida information, underhållning och 
utbildningar. Vidare föreslås att resterande medel används till lokala utvecklingsprojekt 
som såväl privata som kommunala utförare efter ansökan har möjlighet att ta del av. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 januari 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till fördelning av stimulansmedel för utveckling av 
välfärdsteknik inom äldreomsorgen enligt tjänsteutlåtande daterat den 15 januari 2021. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-02-09 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/70-79 

§ 10 Rapport ej verkställda beslut per den sista december 2020 

Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om en beviljad insats enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) inte verkställts inom tre månader efter beslut. 
Nämnden ska på motsvarande sätt även rapportera om en insats har avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställs inom 
skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av 
särskild avgift. 

Rapportering ska ske varje kvartal till IVO, kommunens revisorer och till 
kommunfullmäktige. 

Per den 31 december 2020 rapporterar social omsorg totalt tvåhundrafemtionio (259) ej 
verkställda beslut fördelat med tvåhundra-fyrtioen (241) inom SoL och arton (18) 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. 

I sammanställningen visas även sjuttionio (79) beslut inom SoL som avslutats under 
rapporteringsperioden. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 4 februari 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden.förslår kommunfullmäktige att besluta 

Kommunfullmäktige godkänner social omsorgs rapport daterad den 4 februari 2021 av 
totalt tvåhundrafemtionio (259) ej verkställda beslut per den 31 december 2020. 

. / ~\r
ordf.s1gn: ..... ......!. .. . \ .... .. ... . .. . just.sign~ .. .. ........... .. . 
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TÄBY a, PROTOKOLL 
2021-02-09 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/63-79 

§ 11 Anmälan av lex Sarah för december 2020 och januari 2021 

Förteckning över inkomna rapporter enligt lex Sarah samt upprättade utredningar under 
december 2020 och januari 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

,/), -;8_1-
just.sign: ......... .... .... ...... .. ..... . ordf.sign:.\ :,:7\"····· 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-02-09 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021 /64-79 

§ 12 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning daterad 2 februari 2021 anmälas och läggs till 
handlingarna. 

. f01 '12 )_,ordf.s1gn:............... .......... ... ... just.sign:,/:)................. ... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-02-09 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/65-79 

§ 13 Anmälan av skrivelser 

Förteckning över inkomna skrivelser daterad den 2 februari 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-02-09 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 14 Anmälan av socialutskottets protokoll 

Socialutskottets protokoll enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

Protokoll daterat 8 december 2020 

Protokoll daterat 30 december 2020 

Protokoll daterat 12 januari 2021 

Protokoll daterat 2 februari 2021 

~ I 

just.sign:.A)~---········· 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-02-09 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 15 Anmälan av delegationsbeslut myndighetsutövning för december 2020 och 
januari 2021 

Delegationslista för myndighetsutövning för december 2020 och januari 2021 anmäls och 
läggs till handlingarna. 

just.sig;:O.~...... .. .. ... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-02-09 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 16 Anmälan av bostadsanpassningsbidrag för december 2020 och januari 2021 

Rapport över bostadsanpassningsbidrag för december 2020 och januari 2021 anmäls och 
läggs till handlingarna. 

. . ~L
iust.s1gn ..... ~ ........... . 
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PROTOKOLLTÄBYU 2021-02-09 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 17 Övriga frågor 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Lilian Carleson, ger socialnämnden en 
corona uppdatering 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Lilian Carleson, svarar på inkomna 
frågor gällande palliativ vård 

Information från Socialchef Claes Lagergren. 

Barbro Lindberg (S) undrar över att då många personer avsagt sig plats på SÄBO 
och till hemtjänst under den pågående pandemi, hur klarar sig nu de personer 
som behöver omsorgen, hur ser kommunens rutiner ut och hur följs det upp? 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Lilian Carleson besvarar frågan. 

Barbro Lindberg (S) undrar över att många nya avtal har tecknats på assistans 
bolag. Hur följer kommunen upp bolagen då det är mycket aktuellt med viss 
misskötsel inom denna verksamhet. Socialchef Claes Lagergren besvarar frågan. 

Nämndsamordnare Sandra Nagy ger en genomgång av att vara förtroendevald i 
socialnämnden 


