
TÄBYU 

SOCIALNÄMNDEN 

Tid och plats för 
sammanträdet 

Beslutande 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

lnsynsplats 

Övriga deltagare 

Paragrafer 

Justering 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

PROTOKOLL 
2021 -10-20 

Onsdagen den 20 oktober 2021 klockan 18.00-20.40 
Täby kommunhus, sal 5804 

Thomas Nilsonne (M), ordförande 
Susan EI-Hark (L), 1:a vice ordförande 
Jan-Olof Hedbom (S), 2:a vice ordförande 
Eva Strand (M) 
lzabelle By (M) 
Maria Dahlin (M) 
Peter Carlström (M) 
Kajsa Råhlander (L) 
Maria Bratt (L) 
Lena Kvarnström (C) 
Rut Casselbrant Ludwig (KD) 
Barbro Lindberg (S) 
Lars Magnusson (SD) ersätts av Kristofer Nyström (SO) till§ 114, därefter av 
Charlotte Tömstrand (M) 

Charlotte Tömstrand (M), Marie Sjölund (M), Line Wennberg (M), Frederik 
von Sterneck (M), Elias Olsson (L) till§ 126, Claes-Henry Segerfeldt (L), 
Johan Orest (L), Siv-Mari Skarp Andersson (C), Åsa Thuresson (KO), Eva 
Stenström (S) 

Kerstin Espman (MP) 

Socialchef Claes Lagergren, Nämndsamordnare Sandra Nagy 
Avdelningschef Marie Tid till § 126. Avdelningschef Kotte Wennberg , 
Avdelningschef Camilla Wass till § 126, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) Lilian Carleson till§ 126, Controller Charlotte Hellners till§ 122, 
Susanne Lindoff-Dahlqvist, facklig representant för Kommunal till§ 126, Paria 
Arfazade Rodsari facklig representant för SACO till§ 119. 

§§ 109-127. § 127 justerades omedelbart. 

Tqrsdagen den 21 oktober klockan 09.00. 

https://18.00-20.40


2 

PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Socialnämnden 

Paragraf 109 - 126 

Sammanträdesdatum 2021-10-20 Överklagandetiden går ut 2021-11-11 

Anslaget sätts upp 2021-10-21 Anslaget tas ned 2021-11-12 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, plan 3 

~ua{ ec IW~ 
Underskrift ✓- Sandra Nagy i/U 
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PROTOKOLLTÄBYC 2021-10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Socialnämnden 

Paragraf 127 

Sammanträdesdatum 2021-10-20 Överklagandetiden går ut 2021-11-10 

Anslaget sätts upp 2021-10-20 Anslaget tas ned 2021-11-11 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, plan 3 

xfaetta_ IV~ 
Underskrift ,,.,i Sandra Nagy YU 

just. sign: .... /t2f/....... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 109 Val av justeringsman och godkännande av dagordning 

Jan-Olof Hedbom (S) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Protokolletjusteras 
torsdagen den 21 oktober 2021 klockan 09.00. 

Därefter godkänns dagordningen. 

just.sign: ..~ ---
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 110 Information om Ångaren 

Avdelningschef Marie Tid informerar nämnden om arbetet på vårdboendet Ångaren. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och noterar det till protokollet. 

1L'-ordf.sign: ......= ....... ........ just.sign://~f!........... .. .. .. 
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PROTOKOLLTÄBY a, 2021-10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 111 Information om socialjourens verksamhet 

Avdelningschef Kotte Wennberg informerar nämnden om socialjourens verksamhet. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och noterar det till protokollet. 

~ 
ordf.sign .... ..... ~../. .... . just.sign .. .. .i.f/(

I 
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PROTOKOLLTÄBYU 2021 -10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/63-79 

§ 112 Anmälan av lex Sarah för september 2021 

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

__.M-fr-
just.sign: ... /. .' •. '..'...... .. . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/385-79 

§ 113 Anmälan av lex Maria för september 2021 

Inga allvarliga hälso- och sjukvårdsavvikelser eller rapporter finns att anmäla för 
september 2021. 

I J_ 
ordf.sign ........ )/........... . just.sign: ..•~..... ... . 

I 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/64-79 

§ 114 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning daterad den 12 oktober 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 
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PROTOKOLLTÄBY a, 2021 -10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/65-79 

§ 115 Anmälan av skrivelser 

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

,J m/-,_ordf.sign: .......... · /·· ....... . ) ... .. . just.sign:. ··/· ..'. .'....... . 

-1 
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PROTOKOLLTÄBY a, 2021-10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 116 Anmälan av socialutskottets protokoll 

Socialutskottets protokoll enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

Protokoll daterat den 22 september 2021 

Protokoll daterat den 12 oktober 2021 

~I 
just.sign : ....... ; ...".".. '........ ...... . 
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PROTOKOLLTÄBY a, 2021 -10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 117 Anmälan av delegationsbeslut myndighetsutövning för september 2021 

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

. I 
ordf.s1gn : ....... ...... J ..••••••••••• just.sign: ..ft(........1 ...-------:-r 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021 -10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 118 Anmälan av bostadsanpassningsbidrag för september 2021 

Rapport över bostadsanpassningsbidrag för september 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 



•• 
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PROTOKOLLTAB 2021-10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/156-04 

§ 119 Budgetuppföljning per september 2021 

Uppföljning för delåret 2021 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det 
finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Det kontrollområde som framförallt 
behöver förbättras är attest av överordnad attestant vid egna köp samt väntetider av 
utbetalning av försörjningsstöd 

Socialnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern 
kontrollplan per den 31 juli 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan per den 31 juli 
2021 enligt tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti 2021 och överlämna den till 
kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern 
kontroll. 



15 

PROTOKOLLTÄBYU 2021-10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021 /70-79 

§ 120 Rapport ej verkställda beslut per den 30 september 2021 

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 30 september 2021 rapporterar social omsorg totalt hundrasju (107) ej 
verkställda beslut fördelat med nittiosju (97) inom SoL och tio (10) 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 tjugosju (27) beslut inom SoL som avslutats under 
rapporteringsperioden. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande och bilaga daterat den 11 oktober 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden.föreslår kommunfullmäktige att besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten Rapport ej verkställda beslut per 
den 30 september 2021, daterad den 11 oktober 2021. 

just.sign .. ~--~ 
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PROTOKOLLTÄBY a, 2021-10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/345-74 

§ 121 Svar på motion: Inför social samvaro som en biståndsbedömd insats inom 
hemtjänsten 

Janne Boman och Agneta Lundahl Dahlström (båda S) har i en motion till 
kommunfullmäktige den 12 april 2021, § 67 lyft frågan om äldres ensamhet och isolering. 

Motionärerna konstaterar att i åldern över 65 år är psykisk ohälsa och depression ett 
större problem än tidigare. Motionärerna föreslår därför att socialnämnden får i uppdrag 
att införa en biståndsbedömd insats benämnd "Social samvaro" inom hemtjänsten. 

Socialnämnden föreslår att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder eftersom 
det redan pågår ett arbete att motverka äldres isolering, ensamhet och psykisk ohälsa i 
kommunen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2021. 

Yrkanden 
Jan-Olof Hedbom (S) yrkar bifall till motionen, se bilaga 1. 

Eva Strand (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att socialnämnden beslutar 
att bifalla kommunledningskontorets förslag. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden.föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Inför social samvaro som en 
biståndsbedömd insats inom hemtjänsten, inte föranleder några ytterligare åtgärder 

Socialdemokraterna (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 1. 

----. 

1&1/-
just.sign: .. . / .... .... .. .. ... . 



Bilaga till p,etolcoll SON 
bl il\ A1 -- ··· ---

io21 -10- z o 1121 

Socialnämnden 20211020 

Yrkande 

Ärende 13 Motion: Inför social samvaro som biståndsbedömd insats inom hemtjänsten. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen "Inför social samvaro som biståndsbedömd 
insats inom hemtjänsten". 

Om nämnden avslår vårt förslag till beslut skall följande text anges i socialnämndens 
protokoll som vår reservation. 

Med denna motion föreslår vi att man inför "social samvaro" som ett komplement till tidigare 

av alliansen beslutade förslag. Med detta komplement utökas alternativen och möjligheterna 
att vid behov en väl känd hemtjänstpersonal kan sitta ner en stund hos en person som 

behöver en stunds samvaro i lugn och ro. Detta är en trygghetsskapande åtgärd och kan 

betyda mycket. 

Social samvaro anser vi ska ingå i "personlig omsorg" såsom i tex. Uppsala, Upplands Bro, 

Halmstad. 

Alliansens svar på motionen visar på ett avmätt intresse för att förebygga psykisk ohälsa hos 

personer med hemtjänst. Självfallet finns i civilsamhället olika möjligheter också, men här 

föreslår vi att den redan kända hemtjänsten finns där för den behövande personen. 

Ibland behöver man inte göra allt så svårt utan i samband med att en utredning görs av 

biståndshandläggaren kan man öppna upp för att social samvaro kan vara ett alternativ en dag 

framgent för den aktuella personen. Detta är inte så svårt. 

Det kan även ibland vara ett vinnande koncept att själv tänka sig in i hur det kan kännas att 
vara ensam, äldre, behov av hjälp, känna sig ledsen ..... 

Vi socialdemokrater önskar här att alliansen öppnar sina hjärtan. 

~/ Jl-iJ(OLU ~/()~clJ✓W 
-ciiåhtjdq~ b( Ba:,(r~ /~indberg (s) tJ 
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PROTOKOLLTÄBVC, 2021-10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/342-77 

§ 122 Reviderade riktlinjer för hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvårdsriktlinjer är ett övergripande dokument som utgör ramverk och 
minimikrav inom det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. 

Den senaste revideringen av kommunens riktlinjer för hälso- och sjukvård gjordes år 2018 

(SON 2017/210-77). När riktlinjerna ursprungligen togs fram gjordes det i samverkan 
med nordostkommunerna för att det ska vara lättare för utförare att verka över 
kommungränserna. 

Utifrån inkomna frågor har ett behov av mindre justeringar och förtydliganden 
identifierats. Fokus i förslaget är att förtydliga ansvarsfrågor och öka läsvänligheten. 
Förslagen innebär inga förändringar i ansvarsfördelningen utan tydliggör befintlig 
lagstiftning och ramverk. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 september 2021. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar föreslagna reviderade riktlinjer avseende hälso- och sjukvård 
daterade den 22 september 2021 att gälla från och med den 1 november 2021. 

2. Socialnämnden beslutar att de tidigare riktlinjerna för hälso- och sjukvård 
beslutade av socialnämnden 2017-12-13, § 105 upphör den 31 oktober 2021. 

just.sign: .... ~ 
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PROTOKOLLTÄBYU 2021-10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/330-77 

§ 123 Svar på rekommendation om att anta överenskommelse om tillgång till 
hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna 
hemmet 

Storsthlm rekommenderar kommunerna i Stockholms län och kommunalförbundet Vård 
och omsorg i Norrtälje att anta reviderad överenskommelse om samverkan med Region 
Stockholm gällande tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras 
utanför det egna hemmet. 

Syftet med överenskommelsen är att säkerställa att barn och unga som vårdas utanför det 
egna hemmet får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på samma villkor som andra barn 
och unga. Överenskommelsen sy~ar till att stärka barnrättsperspektivet, förtydliga 
ansvarsfördelningen och stärka samverkan mellan parterna så att den enskilde får vård 
och insatser som är samordnade mellan kommunens och regionens verksamheter. 

Överenskommelsen och rutindokumentet har varit på två tjänstemannaremisser som har 
besvarats av individ-och familjeomsorgen i Täby kommun. Överenskommelsen börjar 
gälla 1 april 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 16 september 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta "Överenskommelse om tillgång till hälso-, sjuk och 
tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet". 

---~~~ •' 

I J . . -ftl,!
ordf.sign:),-,_~= =-~ -- .. ..,. 1ust.s1gn:.... ../ ... ................ ... . 
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PROTOKOLLTÄBY C, 2021-10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/354-71 

§ 124 Samverkansavtal för socialjour nordost 

Kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåker samt städerna 
Lidingö och Vaxholm har sedan år 2012 ett samverkansavtal om en gemensam socialjour 
(SON 2011/179-79). Syftet med samverkansavtalet är att invånarna i de medverkande 
kommunerna ska tillhandahållas det stöd de behöver inom ramen för socialtjänstens 
verksamhetsområde på tid då socialkontoren har stängt. 

Samverkansavtalet har omförhandlats på grund av ändringar i dataskyddsförordningen 
(GDPR). En punkt har lagts till om behandling av personuppgifter. Även mindre 
justeringar gällande jourens öppettider i samband med helger har gjorts. Det pågår även 
ett arbete att ge socialjourens medarbetare läsbehörighet i kommunernas olika 
journalsystem vilket bedöms öka rättssäkerheten. 

Det omförhandlade samverkansavtalet föreslås gälla från och med den 16 november 2021 

fram till den 31 december 2025 med en uppsägningstid på 12 månader. Det föreslås även 
att socialchefen får rätt att förlänga samverkansavtalet innan avtalstidens slut. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 30 september 2021. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att ingå ett omförhandlat samverkansavtal för socialjour 
nordost från och med den 16 november 2021 fram till den 31 december 2025. 

2. Socialnämnden beslutar att samverkansavtalet för socialjour nordost daterad den 
18 maj 2011 upphör att gälla. 

3. Socialnämnden beslutar att socialchefen ges rätt att förlänga samverkansavtalet 
för socialjour nordost. 

4!!-
just.sign:. /1. ............ ............ . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2021/361-79 

§ 125 Fyllnadsval av representant till Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
(KRF) 

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) är ett rådgivande organ som ska 
verka för att funktionshindersaspekterna uppmärksammas i alla nämnders och 
verksamhetsområdens arbete, så att både den fysiska miljön och andra 
samhällsfunktioner är tillgängliga för personer med funktionsvariationer på samma 
villkor som för övriga kommuninvånare. 

Socialnämnden utser nämndens representanter i KRF för den mandatperiod som gäller 
för nämnden. Då kommunfullmäktige den 14 juni 2021, § 103 beviljade Per Magnusson 
(KD) avsägelse från socialnämnden behöver socialnämnden välja en ny representant till 
KRF. 

Kristdemokraterna (KD) föreslår därför att Åsa Thuresson (KD) väljs som representant till 
KRF för socialnämnden. 

I ärendet föreligger promemoria daterat den 1 oktober 2021. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att utse Åsa Thuresson (KD) som representant för 
socialnämnden i det kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) för 
mandatperioden till och med den 31 december 2022. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 126 Övriga frågor 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Lilian Carleson informerar nämnden om 

corona- och vaccinationsläget i kommunen. 

Avdelningschef Camilla Wass berättar brukarundersökningen inom LSS och om 

projektet "Passalen". 

Socialchef Claes Lagergren informerar om upphandling avseende 

patienttransporter och att ansökan om föreningsstöd till sociala insatser nu finns 

utlagd på kommunens hemsida. 

Socialchef Claes Lagergren informerar nämnden att vid kommande sammanträden 

läggs en punkt till på dagordningen kallad "Inkomna synpunkter och klagomål". 

just.sign: .... ~ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-10-20 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 127 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. FB 

Denunge:-

-
Socialnämndens beslut 

• ·-· 
• 


