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PROTOKOLLTÄBY a, 2021-05-19 

SOCIALNÄMNDEN 

Tid och plats för Onsdagen den 19 maj 2021 klockan 18.00-19.05 
sammanträdet Täby kommunhus, sal 4747 / Skype 

Beslutande Thomas Nilsonne (M), ordförande 
Susan EI-Hark (L), 1 :e vice ordförande, närvarar på distans 
Jan-Olof Hedbom (S), 2:e vice ordförande, närvarar på distans 
Eva Strand (M), närvarar på distans 
lzabelle By (M), närvarar på distans 
Maria Oahlin (M), närvarar på distans 
Peter Carlström (M), närvarar på distans 
Örjan Winkvist (L), ersätts av Elias Olsson (L), närvarar på distans 
Maria Bratt (L), närvarar på distans 
Lena Kvarnström (C), närvarar på distans 
Rut Casselbrant Ludwig (KO), närvarar på distans 
Barbro Lindberg (S), närvarar på distans 
Lars Magnusson (SO), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande Deltar på distans: Charlotte Törnstrand (M), Marie Sjölund (M), Line 
ersättare Wennberg (M), Gunnel Allard (M), Birger Carlsson (M), Siv-Mari Skarp 

Andersson (C), Jan Jacobsson (S), Eva Stenström (S), Kristofer Nyström 
(SO), från § 58. 

lnsynsplats Deltar på distans: Kerstin Espman (MP) 

Övriga deltagare Socialchef Claes Lagergren, nämndsamordnare Sandra Nagy. 
Deltar på distans: Avdelningschef Kotte Wennberg , avdelningschef Marie Tid , 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Lilian Carleson. 

Paragrafer §§ 54-68 

Justering Tp,dagen den 25 maj 2021 

VlUeilecfva 
Sekreterare v Sandra Nagy 

Ordförande 

.ll -t(t,e<-
Justerande dtfom (S) 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-05-19 

SOCIALNÄMNDEN 

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-19 Överklagandetiden går ut 2021-06-15 

Anslaget sätts upp 2021-05-25 Anslaget tas ned 2021-06-16 

Förvaringsplats för protokollet J:::M
U 
~ 

Underskrift 1
/ ' Sandra Nagy 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-05-19 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 54 Val av justeringsman och godkännande av dagordning 

Jan-Olof Hedbom (S) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justering sker 
tisdagen den 25 maj 2021. 

Alliansen informerar att de har initierat ett uppdrag till socialchef Claes Lagergren 
gällande kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) i Täby. 
Nämnden godkänner att uppdraget läggs till som en punkt på dagordningen. Ärendet 
läggs som paragraf§ 60 Uppdrag till socialchef gällande kommunalt bostadsbidrag för 
personer med funktionsnedsättning i Täby. 

Därefter godkänns dagordningen. 

Y ~ 
/ I 

ordf.sr :·· ····· ··I ······· ·-- ······· · just.sign~ ..... .... ... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-05-19 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/198-79 

§ 55 Information om hantering av riktade statsbidrag 2021 inom äldreomsorgen 

Avdelningschef för äldreomsorgen, Marie Tid informerar socialnämnden om hantering av 
riktade statsbidrag 2021 inom äldreomsorgen. 

Socialnämnden noterar informationen och för det till protokollet. 

just.sign: ....#..... .... 
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SON 2021/213-77 

§ 56 Svar på rekommendation om att anta överenskommelse om samverkan vid 
uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och 
nödvändig tandvård 

Storsthlms rekommenderar kommunerna i Stockholms län att anta överenskommelsen om 
"Samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) 
och nödvändig tandvårcf' . Social omsorg anser att överenskommelsen är tydlig och 
ändamålsenlig samt att den sätter fokus på ett viktigt hälsoproblem för målgruppen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 13 april 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att anta överenskommelse om "Samverkan vid 
uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och 
nödvändig tandvård". 

2. Socialnämnden beslutar att tidigare antagen överenskommelse upphör att gälla: 
"överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i länet 
om uppsökande tandvårdsstöd till vissa äldre ochfunktionsnedsatta". 

just.sign: __ __~ ---- -----
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SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/143-71 

§ 57 Upphandling av konsultentstödd familjehemsvård 

Kommunen är idag anslutna till, och avropar från, ett ramavtal avseende konsulentstödd 
familjehemsvård som SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, har upphandlat. Ramavtalet 
löper ut den 14 september 2021. SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, upphandlar detta 
nu på nytt. Det nya avtalet planeras att ta vid när nuvarande avtal löper ut. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 april 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att ansluta till SKL Kommentus Inköpscentrals, SKI:s, 
ramavtal avseende konsultentstödd familjehemsvård. 

2. Socialnämnden beslutar att uppdra till inköpschef att göra en avropsanmälan (s.k. 
anslutning) till SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal. 

just. sign:-/-~·-·· ·· ···· 
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SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/197-75 

§ 58 Alliansuppdrag: Utredning av omfattning av avbokade hemtjänstinsatser 

Täbyalliansen har i Täby kommuns verksamhetsplan för 2021 givit socialnämnden i 
uppdrag att utreda omfattningen av avbokade hemtjänstinsatser. Syftet med utredningen 
är att skapa ett underlag för översyn av avbokningsvillkor under 2021. 

I den ersättningsmodell som tillämpas inom hemtjänsten sedan hösten 2016, baseras 
ersättningen på utförda, registrerade och godkända insatser hos brukaren. Vidare ersätts 
utförare med en särskild ersättning för själva besöket. Denna ersättningsform, som utgår 
även när besöket inte kan genomföras på grund av att brukaren inte öppnar eller avböjer 
insatsen i dörren, ska bland annat täcka kostnader personaltid förförflyttning mellan 
brukare, moment i samband med att personal kommer och går. Besöksersättningen, som 
höjts vid två tillfällen sedan införandet 2016, utgör drygt en tredjedel av den ersättning 
som betalas ut till hemtjänstleverantörer. 

Rapportering av alliansuppdragen görs i samband med kommunens delårsrapportering 
och årsredovisning. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med bilaga daterat den 27 april 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner utredning "Alliansuppdrag: Utredning av omfattning av 
avbokade hemtjänstinsatser" daterad den 27 april 2021. 

1
( -~ 

just.sign:./.!?.~....... .. .
ordtsign: .. ....,.;·V ········· 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-05-19 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/191-79 

§ 59 Fastställande av tjänstgörande ordförande för social beredskap för 
sommaren 2021 

Socialnämnden utser ledamöter inom sig att tjänstgöra som ordförande för social 
beredskap under helger och under hela veckor sommartid. 

För sommaren 2021 finns ett förslag för tjänstgöring för veckorna 26-32. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 4 maj 2021. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa bifogat schema daterad den 4 maj 2021 över 
tjänstgörande ordförande för socialberedskap för sommaren 2021 

just.sign: ...... /~........ . 
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SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/215-79 

§ 60 Uppdrag till socialchef gällande kommunalt bostadsbidrag för personer med 
funktionsnedsättning i Täby 

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) i Täby kommun 
ska komplettera statliga förmåner som avser bidrag till bostadskostnad och på så sätt 
förhindra att den enskilde behöver ansöka om försörjningsstöd. Genom socialnämndens 
beslut den 15 maj 2019 justerades modellen så att den tidigare högsta hyresnivån togs 
bort. 

KBF omfattar idag endast personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 9 
LSS. Målsättningen med KBF bör även vara att underlätta för andra personer med 
funktionsnedsättning att kunna få och behålla en bostad som är lämplig med hänsyn till 
funktionsnedsättningen. 

Täbyalliansen ger därför socialchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att vidga 
målgruppen och återkomma till socialnämnden med förslag på åtgärder. 

I ärendet föreligger Täbyalliansens uppdrag daterat den 19 maj 2021. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner Täbyalliansens uppdrag till socialchef med att utreda 
förutsättningarna för att vidga målgruppen för personer med kommunalt bostadsbidrag 
för personer med funktionsnedsättning i Täby kommun. 
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SOCIALNÄMNDEN 

§ 61 Anmälan av ordförandebeslut 

Förlikning i tvist mellan Anita Care AB:s konkursbo och Täby kommun 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner anmälan av ordförandebeslut enligt förteckning ovan och 
lägger dem till handlingarna 

just.sign: ..~..... ... . 
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SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/63-79 

§ 62 Anmälan av lex Sarah för april 2021 

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

ordf.sig"'-..- - ....- just.sign: ... /~B.if............... .. J ................. 
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SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/64-79 

§ 63 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning daterad 12 maj 2021 anmälas och läggs till 
handlingarna. 



. ... 
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SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/65-79 

§ 64 Anmälan av skrivelser 

Förteckning över inkomna skrivelser daterad den 12 maj 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

'cl/--~) .... ... .~ .. .......... ... . just.sign: ...p.J:...... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-05-19 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 65 Anmälan av socialutskottets protokoll 

Socialutskottets protokoll enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

- Protokoll daterat 27 april 2021. 

just.sign: ... #,.......... 
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SOCIALNÄMNDEN 

§ 66 Anmälan av delegationsbeslut myndighetsutövning för april 2021 

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

~ ' 

mdf.s;g,JJ............. just.sign: .. r ... ......... 
j 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-05-19 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 67 Anmälan av bostadsanpassningsbidrag för april 2021 

Rapport över bostadsanpassningsbidrag för april 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 
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SOCIALNÄMNDEN 

§ 68 Övriga frågor 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Lilian Carleson ger socialnämnden en 
corona- och vaccinationsuppdatering 
Information om våld mot äldre från avdelningschef Marie Tid 
Information om tillsynsärenden från IVO från Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS), Lilian Carleson 
Information om tilldelningsbeslut gällande nytt verksamhetssystem från 
socialchef Claes Lagergren 
Information om anslutning till SKRs yrkesresan från Claes Lagergren 

just.sign: ____~ ------ -- -


