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TÄBVU 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2021-03-17 

§ 18 Val av justeringsman och godkännande av dagordning 

Jan-Olof Hedbom (S) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justering sker 
fredagen den 19 mars 2021. 

Därefter godkänns dagordningen. 
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TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 19 Information om lex Sarah 

PROTOKOLL 
2021-03-17 

Utvecklingsledare Hans Wallöf informerar socialnämnden om hanteringen av lex Sarah 
och dess skyldigheter. 

Socialnämnden tackar för informationen. 

L 
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TÄBYO 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 20 Årsredovisning 2020 för socialnämnden 

PROTOKOLL 
2021-03-17 

SON 2020/140-72 

Årsredovisningen för socialnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och 
ekonomi enligt verksamhetsplan 2020. 

För styrning av socialnämndens verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige 
fastställt tre olika mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är god. 
Resultatet är att två mål har uppnåtts och att ett mål är på väg att uppnås. 

Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 61,5 mnkr vilket motsvarar 5 % 
av budgeterade nettokostnader. 

Årets investeringar uppgår till 2,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 2,9 

mnkr. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna Ärsredovisningen 2020 för socialnämnden, 
daterad den 26 februari 2020 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av 
kommunens samlade årsredovisning. 

Uttalande 

Socialdemokraterna medges lägga ett uttalande till protokollet, bilaga 1. 

u, 
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Socialnämnden 2021-03-17 

Uttalande 

Ärende 3 Årsredovisning 

Vi socialdemokrater gör följande uttalande som ska tillföras protokollet. 

I årsredovisningen framgår att den egna regin inom vård- och omsorgsboende redovisar 
ett underskott. Den har fortsatta problem med att få ekonomin i balans. 
Detta trots att åtgärder av schemaläggning och förbrukningskostnader har genomförts. 
I dagens debatt framgår att äldreomsorgen under lång tid inte har tilldelats tillräckligt 
med de resurser som den kräver. Den har i jämförelse med andra instanser i samhället 
fått stå i bakgrunden. 
Täbys politiska företrädare framhåller ofta i olika sammanhang att man har en effektiv 
ekonomi. 
Hur kan det då vara möjligt att man inte har förmågan att ha en ekonomi i balans när det 
gäller den egna regin avseende vård- och omsorgsboende? 
Vi socialdemokrater anser att Täby ska ha en äldreomsorg av hög kvalitet i alla 
avseenden. 

För Socialdemokraterna 

Barbro Lindberg (s) 



TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2021-03-17 

SON 2021/105-04 

§ 21 Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut år 2020 
för socialnämnden 

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag följer kommunens regler för 
ombudgetering och budgetavvikelser per den 12 november 2015. 

Utgångspunkten i kommunens regler för ombudgetering av drift är att den av 
kommunfullmäktige fastställda driftsbudgeten till nämnderna gäller för budgetåret och 
ska hållas. För vissa undantag får nämnden ombudgetera sin budgetavvikelse vid årets 
slut till kommande års budget. 

Socialnämnden redovisar en positiv avvikelse med 61,5 mnkr för driftbudgeten enligt 
bokslut 2020. Sammantaget föreslås en ombudgetering med minus 0,1 mnkr till år 2021. 

För investeringar år 2020 redovisar nämnden lägre utgifter än budget med 2,9 mnkr. 
Ingen ombudgetering föreslås. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden.föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Socialnämnden ska ombudgetera minus 0,1 mnkr av 2020 års utfall till 
driftbudgeten år 2021 enligt tjänsteutlåtande den 1 mars 2021. 

2. Socialnämnden medges ingen ombudgetering för investeringar. 

ordf.sign: .. .. .. 
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TÄBVU 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2021-03-17 

SON 2021/96-79 

§ 22 Uppföljning av intern kontrollplan 2020 för socialnämnden 

Den interna kontrollplanen för 2020 har sin tyngdpunkt på uppföljningen av att 
ekonomiska rutiner, lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och 
tillförlitlig. Uppföljningen och utvärdering av verksamheternas mål som också är en del 
av den interna kontrollen görs i årsredovisningen. 

Uppföljningen för helåret visar att rutinerna i de flesta kontrollområden fungerar bra, 
men det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Det kontrollområde som 
framför allt behöver förbättras är attesttidpunkt för leverantörsfakturor. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 27 februari 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna Uppföljningen av intern kontrollplan 2020, 

daterad den 26 februari 2021, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av 
kommunens samlade uppföljning av intern kontroll. 

ordf.sign :. just.sign: ..... r ...... .. .. 
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TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2021-03-17 

SON 2021/99-76 

§ 23 Fördelning av kvalitetspeng inom särskilt boende 2020 

Modellen med kvalitetspeng i särskilt boende omfattar för närvarande 11 utförare, varav 
tre i kommunal regi, en upphandlad enligt LOU och övriga godkända inom Täby 
kommuns valfrihetssystem. 

För att erhålla kvalitetspeng 2020, ska utförare nå upp till det sammanvägda 
indikatornivån för indikatorerna "Helhetsomdöme" och "Smärtskattning". År 2020 är 
den sammanvägda indikatornivån för nivå 1 fastställd till 80, och för nivå 2 till 82,8. 

10 av 11 utförare har ett sammanvägt resultat som når upp till nivå för kvalitetspeng, 
samtliga har ett resultat som motsvara indikatornivå 2 eller däröver. 

Utfallet år 2020 uppgår till 14,3 mnkr. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2021 

Yrkanden 

Ordförande föreslår Socialnämnden att besluta enligt förslaget från 
kommunledningskontoret. 

Jan-Olof Hedbom (S) yrkar avslag på förslaget, bilaga 2. 

Ordföranden ställer sitt eget förslag och Jan-Olof Hedboms (S) yrkande under 
proposition och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att fördelning av kvalitetspeng i särskilt boende 2020 godkänns 
enligt föreliggande förslag. 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

~ -
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Socialnämnden 20210317 

Yrkande 

Ärende: Nr 6 Fördelning av kvalitetspeng 

Vi socialdemokrater motsätter oss utdelande av kvalitetspeng och yrkar avslag på 
föreliggande förslag till beslut och yrkar att socialnämnden beslut enligt följande: 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att inte utdela kvalitetspeng inom särskilt boende då 
modellen inte vilar på vetenskaplig grund samt att den inte har haft någon 
kvalitetshöjande effekt. 

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

Det är med bestörtning som vi på nytt kan konstatera att alliansen beslutat att dela ut 
en s.k. kvalitetspeng. Skattemedel, denna gång 14,3 miljoner, som delas ut på en icke 
vetenskaplig grund och som dessutom inte har haft någon kvalitetshöjande effekt. 

Att använda sig av socialstyrelsens brukarundersökning som grund för utdelande av 
skattepengar blir allt mer felaktigt, då andelen som svarat i undersökningen är allför 
lågt, i år endast 49%, 234 av 478. Det är inte rimligt att skattemedel ska slösas bort på 
så lösa antaganden. 
Verksamheterna har dessutom redan erhållit pengar för att utföra kvalitativa tjänster 
i enlighet med gällande avtal. De blir på detta sätt dubbelt kompenserade. 

Modellen har ingen kvalitetshöjande effekt. 
Av socialstyrelsens brukarundersökning framgår att antalet nöjda/ganska nöjda 
personer har minskat från 220 st till 191 st mellan år 2019 och 2020. 
Att påstå att det varit en kvalitetsökning, då andelen nöjda/ganska nöjda ökat från 
77% 2019 till 82% 2020, är felaktigt. 
Det är missvisande och en lek med siffror att endast redovisa procenttalen mellan 
åren då svarsfrekvensen är så låg som 60% respektive 49%, och att detta då skulle 
vara liktydligt med en svarsfrekvens på 100% 



Man måste vara ytterst försiktig i användade av statistik så att man inte villseför folk. 

Nämnden har i övrigt bristande kunskap om hur verksamheterna sköter sina 
åtaganden enligt ingångna avtal, t.ex. andel av personal med utbildning, 
heltidanställning, hur verksamheterna sköter det systematiska kvalitetsarbetet, mm. 
Vi ser det som ytterst märkligt att alla fyra partier inom alliansen kan stå bakom en 
modell som inte svara upp till sitt syfte. 

Gör om och gör rätt och skrota denna modell! 

Barbro Lindberg (s) 



TÄBVO PROTOKOLL 
2021-03-17 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/98-79 

§ 24 Svar på motion: Stöd till anhörigvårdare 

Janne Boman (S) har i en motion till kommunfullmäktige den 20 april 2020 föreslagit att 
stödet till anhörigvårdare i Täby måste förstärkas. Motionären yrkar därför på att 
kommunfullmäktige ska uppdra åt socialnämnden att utreda frågan om anhörigvårdare 
samt att åtgärder vidtas. 

Under 2020 har det nya tjänstekonceptet "sociala aktiviteter i hemmet" prövats som ett 
alternativ till traditionell avlösning. Syftet med insatsen är att ge den som vårdar 
möjlighet till avlösning samt ge den som har omsorgsbehovet en meningsfull och 
innehållsrik stunds samvaro. Konceptet prövas fortfarande och ska därefter utvärderas. 
Om utvärderingen faller väl ut kommer ett förslag på en ny tjänst för avlösning i hemmet 
att presenteras för socialnämnden under våren 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2021. 

Yrkanden 

Ordförande föreslår Socialnämnden att besluta enligt förslaget från 
kommunledningskontoret. 

Jan-Olof Hedbom (S) yrkar i första hand återremittering på förslaget, bilaga 3. 

Jan-Olof Hedbom (S) yrkar i andra hand att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen, bilaga 3. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att fullmäktige beslutar 
enligt kommunledningskontorets förslag. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndenföreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder med 
hänvisning till vad som framgår av tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2021. 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

I ~ , r 
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Socialnämnden 20210317 

Yrkande 

Ärende 7 Motion Stöd till anhörigvårdare 

Vi socialdemokrater yrkar avslag på föreliggande förslag till beslut då det saknas en 
utförlig beskrivning av insatsen och yrkar att socialnämnden beslutar enligt följande: 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar återremittera motion stöd till anhörigvådare för ytterligare 
klargörande. 

I det fall socialnämnden inte bifaller vår begäran om åtteremiss yrkar vi att: 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Komunfullmäktige beslutar bifalla motionen om att uppdra till socialnämnden att 
utreda frågan om stöd till anhörigvårdare och att åtgärder vidtas. 

I det fall nämnden av avslår vårt förslag till belsut skall följande text anges i socialnämndes 
protokoll som vår reservation. 

I vår motion föreslår vi att stödet till anhörigvårdare i Täby måste förstärkas. 
Anhörigvårdare i Täby gör ett mycket stort och självuppoffrande arbete och avlastar 
därmed kommunen som har det primära omsorgsansvaret. 
Därför yrkade vi i vår motion till kommunfullmäktige att besluta om att uppdrar åt 
socialnämnden att utreda frågan om stöd till anhörigvårdare och att åtgärder skulle 
vidtas. 
I förliggande utlåtande till kommunfullmäktige går att läsa ''Under 2020 har, så långt 
pandemin medgett, ett nytt tjänstekoncept prövats; "sociala aktiviteter i hemmet", 
som är ett alternativ till traditionell avlösning. Särskild personal har utfört denna 
insats, med fokus på att ge den som vårdar möjlighet till avlösning samt ge den som 
har omsorgsbehovet en meningsfull och innehållsrik stunds samvaro. Avlösnings
situationen kan därigenom få positiva effekter för båda parter. '' 



I 

Vi tackar för att kommunen tagit till sig och uppmärksammat behovet, men vi saknar 
dock en närmare beskrivning av vad '' sociala aktiviteter i hemmet' består av, vilka 
kan erhålla insatsen, omfattning i tid mm. 

Att insatsen ska utvärderas ser vi som en självklarhet. Att det saknas en beskrivning 
av insatsen, vilket samtliga nämndledamöter bör ha kunskaper om för att kunna fatta 
beslut, ser vi som ytters anmärkningsvärt. Därför föreslår vi att ärendet återremitteras 
med en tydlig komplettering av insatsen. 

För socialdemokraterna 

I 1/ 
c./ , ? 

Jan om s) Barbro Lindberg ( s) 



TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2021-03-17 

SON 2020/140-72 

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

Vaccineringen mot covid-19 för brukare och personal inom omsorger om personer med 
funktionsnedsättning har försenats. Vaccineringen beräknas börja i mitten av mars 2021. 
Till dess att 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 förlänga beslutet om de tillfälliga förändringarna i verksamhet och hanteringen 
av ersättning för daglig verksamhet inom avdelning funktionsnedsättning till den 30 april 
2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 februari 2021. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att förlänga de tillfälliga förändringarna, tagna i socialnämnden 
§ 8 den 9 februari 2021, i verksamhet och hanteringen av ersättning för daglig 
verksamhet inom avdelning funktionsnedsättning till den 30 april 2021. 
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TÄBYO PROTOKOLL 
2021-03-17 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/44-71 

§ 26 Jämställdhetsperspektivet inom ekonomiskt bistånd 

Socialnämnden gav den 11 november 2020 socialchefen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att säkerställa en jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd. 
Social omsorg föreslår att ett utvecklingsarbete genomförs under 2021 bestående av bland 
annat användning av standardiserade utredningsinstrument samt införande av 
systematisk uppföljning av statistik. Vidare föreslås att arbetssättet med delad 
utbetalning för sammanboende par prövas under 2021 och därefter utvärderas. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 januari 2021. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporten "Jämställdhetsperspektivet inom 
ekonomiskt bistånd", daterad den 7 december 2020, som svar på socialnämndens 
uppdrag om att utreda förutsättningarna för att säkerställa en jämställd 
utbetalning av ekonomiskt bistånd. 

2. Socialnämnden uppdrar till socialchefen att under 2021 

pröva ett systematiskt arbetssätt med delad utbetalning för sammanboende 
par, 
införa beprövade standardiserade utredningsinstrument och systematisk 
uppföljning av statistik samt genomföra utvecklingsarbete avseende eventuella 
förutfattade meningar kring jämställdhet inom verksamheten. 

3. Socialnämnden uppdrar till socialchefen att återrapportera resultatet av vidtagna 
åtgärder i februari 2022. 

just.sign: ...... / .~ ···· ········ 

12 



TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 27 Anmälan av lex Sarah för februari 2021 

PROTOKOLL 
2021-03-17 

SON 2021/63-79 

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

ordf.sign: .... ... ........ . ~ ....... .... .. . just.sign: ...... /cf!// ....... .. . 
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TÄBVU 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 28 Anmälan av delegationsbeslut 

PROTOKOLL 
2021-03-17 

SON 2021/64-79 

Delegationsbeslut enligt förteckning daterad 10 mars 2021 anmälas och läggs till 
handlingarna. 

I 
ordf.sign: ...... ...... ,.\ ·········· just.sign: .... ~ ... .... .... . 
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TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 29 Anmälan av skrivelser 

PROTOKOLL 
2021-03-17 

SON 2021/65-79 

Förteckning över inkomna skrivelser daterad den 10 mars 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

·&1--I 
just.sign: ... .. . / ..... ... .............. . 
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TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 30 Anmälan av socialutskottets protokoll 

PROTOKOLL 
2021-03-17 

Socialutskottets protokoll enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

- Protokoll daterat 23 februari 2021. 

. . <Ff)-f-/ 
Just.s1gn: .. .... ... ; ... ~ ... : ..... ..... .. . 
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TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2021-03-17 

§ 31 Anmälan av delegationsbeslut myndighetsutövning för februari2021 

Delegationslista för myndighetsutövning för februari 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

just.sign: ..... ... ~ ... . 
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TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

PROTOKOLL 
2021-03-17 

§ 32 Anmälan av bostadsanpassningsbidrag för februari 2021 

Rapport över bostadsanpassningsbidrag för februari 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 
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TÄBVO 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 33 Övriga frågor 

PROTOKOLL 
2021-03-17 

Socialchef Claes Lagergren informerar nämnden om att bygget av det nya 
äldreboendet i Täby Kyrkby, Johannas trädgård, har påbörjats. 

Introduktion av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Cecilia Lewenhaupt, 
som ska bistå medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Lilian Carleson. 

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

19 


